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Slovo na úvod

Vážení itatelia,

     ponúkame vám druhé tohtoro né íslo
nášho odborného asopisu, zameraného na
trávne porasty a ich funkcie, krmovinár-
stvo, chov a zdravotný stav zvierat, využi-
tie trávnych porastov na energetické ú ely,
hodnotenie technologických postupov, ako
aj na rozvoj vidieka a zachovanie krajiny.
Našou snahou je už desiaty rok podáva
v asopise informácie o rozhodujúcich ak-
tivitách pracovníkov ústavu, ktoré bu
priamo alebo nepriamo súvisia s našou
innos ou.

     Naše aktivity v prvom polroku roku
2016 boli zamerané predovšetkým na práce
v teréne. Aktuálne sa rozbieha riešenie no-
vého rezortného projektu VaV s názvom
Komplexné systémy hospodárenia na
trávnych porastoch (KOMSYSPOR),
ktorý sa lení na dve iastkové úlohy: Ú
01 Racionálne a trvalo udržate né ob-
hospodarovanie trávnych porastov a po -
nohospodárskej krajiny a Ú 02 Ekolo-
gicky prijate né a trvalo udržate né využí-
vanie trávnych porastov v po nohospo-
dárskej krajine. Každá z iastkových úloh
má alšie lenenie na výskumné etapy
a subetapové problémy. Prvá iastková ú-
loha zah a dve výskumné etapy: VE 01
Produk né funkcie trávnych porastov
v systéme intenzívnej pratotechniky a VE
02 Optimalizácia pratotechnických opatre-
ní zabezpe ujúcich trvalo udržate nú pro-
dukciu v meniacich sa podmienkach. Dru-
há iastková úloha má tiež dve výskumné
etapy: VE 01 Eliminácia environmentál-
nych rizík uplat ovaním nekonven ných
postupov a VE 02 Uplat ovanie pratotech-
nických postupov s nízkymi vstupmi. Kaž-
dá z výskumných etáp pozostáva zo sub-
etapových úloh, ktorých je spolu 13, kde sa
budú rieši  konkrétne a špecifické výskum-
né zadania.

     K významným innostiam v poslednom
období patrilo a patrí vypracovávanie ná-
vrhov projektov pre APVV, projektov cez-

hrani nej spolupráce, návrh projektu Cen-
trálna Európa. Aktuálne pracovníci ústavu
riešia alebo participujú na riešení nasledu-
júcich projektov a jednej úlohy odbornej
pomoci pre MPRV SR:
Názov projektu APVV: Analýza, modelo-
vanie a hodnotenie agroekosystémových
služieb. íslo (signatúra) projektu: APVV-
0098-12
Názov projektu APVV: Výskum možnosti
pestovania borievky (Juniperus commu-
nis L.) na produkciu plodov. íslo (sig-
natúra) projektu: APVV-14- 0843
Názov úlohy odbornej pomoci: Plnenie
inností v oblasti sledovania a inventari-

zácie emisií z trvalých trávnych porastov
a vzniknutých zmien v tvorbe a absorp-
cii emisií pri zmene využívania plôch tr-
valých trávnych porastov na základe po-
žiadaviek MPRV SR. íslo (signatúra)
projektu: . 43.
Koncom júna už bol podaný projekt
Interreg CENTRAL EUROPE Programme,
v ktorom bude náš ústav jedným z partne-
rov, pri om ako subpartner bude vystupo-
va  obec Liptovská Tepli ka. Ostáva veri ,
že uvedený projekt bude prijatý.

     alšou aktivitou pracovníkov výskum-
ného ústavu je ich publika ná innos ,
ktorá je hodnotená za kalendárny rok. Za
minulý rok bolo pracovníkmi ústavu spolu
publikovaných 107 prác, ktoré uvádzame
v predchádzajúcom ísle asopisu.

     Po as uplynulého obdobia sa pracovníci
ústavu venovali aj tvorbe koncepcií, pro-
jektov, expertíz, prognóz, syntéz a legisla-
tívnych návrhov v oblasti rastlinnej výroby
pod a požiadaviek a potrieb MPRV SR a
iných orgánov štátnej správy, po nohospo-
dárskych podnikov, služieb, pestovate -
ských zväzov a súkromných po nohospo-
dárskych subjektov.
     Aj v prvej polovici roka sa zabezpe-
ovala špecializovaná poradenská innos

pre potreby po nohospodárskej praxe:
v rámci služieb sa v po nohospodárskych
subjektoch vykonávali prísevy do trávnych
porastov, vypracovali sa projekty zaklada-
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nia a obhospodarovania siatych trávnych
porastov. Poradenstvo sa týkalo prato-
techniky na všetkých typoch trávnych po-
rastov, technologických systémov zatráv-
ovania erózne ohrozených pôd, radilo sa

pri pestovaní brusnice pravej a vysokej
a v by košikárskej. V laboratóriu VÚTPHP
(odbor Agrochémie) sa analyzovali vzorky
siláží, ovzdušia a vzorky pôdy pre po no-
hospodársku prax a záhradkárov.
     V rámci ostatných aktivít boli v prvom
polrolku prezentované výsledky výskum-
nej innosti na Dni po a v O ovej, ktorý je
zameraný na krmoviny a spojený s výsta-
vou a predvádzaním po nohospodárskej
techniky. Odborným garantom a organizá-
torom je NPPC–VÚTPHP Banská Bystri-
ca. Tak ako po iné roky, aj v tomto roku sa
pred otvorením D a po a konal odborný
seminár pod názvom Trvalá udržate nos

trávnych porastov a minimalizovanie nega-
tívnych vplyvov klimatickej zmeny, na
ktorom odzneli štyri prednášky:
1.  Bezorbové  technológie  obnovy  TTP  –
prednášajúci: Ing. Milan Michalec, CSc.
2. Kvalita trávnych porastov a produkcia
pasených zvierat – prednášajúca: Ing. Zu-
zana Dugátová
3. Uplatnenie atelinotrávnych miešaniek
na pôdach ohrozených vodnou eróziou –
prednášajúci: Ing. Jozef underlík, PhD.;
4. Možnosti a perspektívy bioenergie
z trávnych porastov – prednášajúci: RNDr.
Štefan Pollák
     Druhé íslo asopisu vychádza pri prí-
ležitosti 43. medzinárodnej po nohos-
podárskej a potravinárskej výstavy Agro-
komplex 2016.

                                                 Iveta Ilavská

Vývoj floristického zloženia trávnych porastov po as trojro nej periódy ich
revitalizácie

Mgr. ubomír Hanzes, PhD., Ing. Norbert Brita ák, PhD., Ing. Iveta Ilavská, PhD.

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Liptovský
Hrádok

     Trvalé trávne porasty patria medzi
rastlinné spolo enstvá, charakteristické
svojou bohatou druhovou pestros ou. Po-
etnos  druhov a charakter konkrétneho

spolo enstva ur uje viacero faktorov. Pri
zjednodušenej interpretácii možno charak-
terizova  trávne porasty ako presnú fun-
kciu stanovištných podmienok. Sem mô-
žeme zaradi  celý rad abiotických
(klimatologické, orografické, edafické)
a biotických faktorov, ktoré vytvárajú
syntézu podmienok, kreujúcu konkrétne
rastlinné spolo enstvo. Tento vz ah by
však absolútne platil len v prípade tráv-
nych ekosystémov, ktoré sú klimaxovými
spolo enstvami (prírodné, pôvodné trávne
porasty)  a   ktoré  sú  s  komplexom  stano-

vištných podmienok vo fluktua nej rov-
nováhe. V našich podmienkach sú takéto
spolo entstvá marginálne, a to nie len z dô-
vodu ich výmery, ale aj krmovinárskeho
významu. Z h adiska poloprírodných
a produk ných lú nych a pasienkových fy-
tocenóz vstupuje do procesu ich udržia-
vania antropogénny faktor, ktorý spomína-
ný vz ah modifikuje na inú úrove .
Pratotechnika, ako dodatková energia reali-
zovaná za ú elom udržiavania mimopro-
duk ných, ale najmä produk ných funkcií
trávnych spolo enstiev, je zameraná okrem
spôsobu a intenzity využívania, aj na úpra-
vu vodného ale najmä živinového režimu
stanoviš a. Úspešnos  ú elovo realizova-
ných opatrení, a to i už z dôvodu zvy-



5

šovania krmovinárskej hodnoty, stabilizá-
cie mimoproduk ných funkcií alebo aj re-
vitalizácie degradovaných stanovíš , mož-
no v prvom rade hodnoti  na základe
zmien primárneho indikátora, ktorým je
botanické zloženie. Dynamiku zmien pod-
mie ujú aj konkuren né vz ahy a vlast-
nosti jednotlivých komponentov daného
spolo enstva, ako napr. trvácnos , skoros ,
schopnos  rozmnožovania  a  pod.  K  zme-
nám v druhovom zložení lú nych spolo-
enstiev dochádza aj pri reverzibilných

procesoch, medzi ktoré môžeme najmä pri
poloprírodných trávnych porastoch zaradi
sekundárnu sukcesiu. Ke že existencia
tohto typu trávnych porastov je podmiene-
ná vonkajšími zásahmi, pri ich absencii sa
spolo enstvo samovo ne vracia do svojho
pôvodného stavu. Dynamika zmien opä
závisí  od   rôznych  faktorov,  pri om  sa  na
stanovišti v ur itom asovom horizonte
striedajú odlišné štádia rastlinného spolo-
enstva. V každej takejto fáze dominujú

špecifické druhy, ktoré sa po ase zo sta-
novištia vytrácajú a sú nahradzované iný-
mi. Takto fytocenóza postupne dochádza
do kone ného klimaxového štádia, ktoré je
charakteristické pre dané ekologické a kli-
matické podmienky.
     V príspevku sa pojednáva o problemati-
ke revitalizácie nevyužívaného trávneho
porastu, s detailnejším poh adom na hod-
notenie floristických zmien jednotlivých
nastavených revitaliza ných opatrení.

     Experiment bol založený na iasto ne
zrevitalizovanom trávnom poraste (techno-
lógiou kosenia a mul ovania) na stanovišti
v Liptovskej Tepli ke (990 m n. m.) metó-
dou dlhých pásov v troch opakovaniach.
Bol jednofaktorovým pokusom, kde úrov-
ami faktora boli intenzifika né prato-

technické zásahy. Variantné prevedenie
pokusu bolo nasledovné: variant 1 - nevy-
užívaná  kontrola,  variant  2  -  jedna  kosba
za rok, variant 3 -  dve kosby za rok (hno-
jenie PK), variant 4 - dve kosby za rok,
variant 5 - mul ovanie raz za rok, variant 6
- dve kosby za rok (hnojenie PK + N 45),
variant 7 - dve kosby za rok (hnojenie PK

+ N 90), variant 8 - tri kosby za rok (hno-
jenie  PK  +  N  90).  Po as  rokov  2013  až
2015 sa okrem iných parametrov ur ovalo
pred každým využitím floristické zloženie
porastov (metódou projektívnej dominan-
cie). Tabu ky s podrobnými floristickými
zápismi sú sú as ou závere nej správy
príslušnej subetapovej úlohy, v ktorej bola
riešená predmetná problematika v rámci
projektu RPVaV „Udržate né a efektívne
systémy hospodárenia na trávnych
porastoch“

     V roku založenia experimentu sa vplyv
rozdielnych pratotechnických a intenzifi-
ka ných postupov na diferenciáciu bota-
nického zloženia využívaných porastov
prejavoval pozvo na (tab. 1). Zmeny však
môžeme bada  medzi kontrolným a využí-
vanými variantmi. Z h adiska pomerov flo-
ristických skupín na tomto variante do-
minovali  byliny  (60  %).  Prezencia  tráv
predstavovala 32,2 % a leguminóz 7,8 %.
Na ostatných variantoch sa pomery menili,
a to v prevažnej vä šine v prospech domi-
nancie trávnej zložky, ktorej podiely boli
najvyššie v druhých a zárove  aj v tretej
kosbe na variante 8. Práve na poslednom
spomínanom variante bola použitá aj naj-
vyššia dávka N hnojenia 90 kg.ha-1. Za-
stúpenie leguminóz sa v prvých využitiach
pohybovalo od 3,5 % (variant 7) do 7,8 %
(varianty 1 a 5). Za zmienku stojí vyššia
prezencia tejto floristickej skupiny v druhej
kosbe na variante 6 (13,3 %), ale najmä na
variante 3 (s PK hnojením), kde sa jej
pokryvnos  dostala na úrove  19,9 %. Pri
bližšej špecifikácii druhového zloženia,
dominovali z trávnych druhov najmä
Agrostis stolonifera, Dactylis glomerata,
Festuca pratensis, Festuca rubra a Poa
pratensis. Najfrekventovanejšími druhmi
z ade Fabacea boli Lathyrus pratensis
a Vicia cracca. Z bylín v jednotlivých po-
rastoch dominovali okrem iného Alche-
milla xanthochlora, Cirsium rivulare, Hy-
pericum perforatum, Veronica chamaed-
rys.
     Z h adiska druhovej diverzity bol za-
znamenaný najvyšší po et druhov vo va-
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riante 8 (50 druhov rastlín) a naopak naj-
nižší zaznamenaný po et bol na kon-
trolnom variante, a to 39 druhov (tab. 4).

     V druhom experimentálnom roku
(2014) boli zaznamenané minimálne dife-
rencie v botanickom zložení len na kon-
trolnom variante (tab. 2). V obhospodaro-
vaných porastoch v druhých využitiach
v priemere mierne poklesol oproti pred-
chádzajúcemu roku podiel trávnej zložky.
Naopak vo vä šine prípadov došlo k zvý-
šeniu zastúpenia leguminóz, a to v prvých
využitiach najmä na hnojených variantoch
(3 - 21%, 6 - 23,9%, 7- 15,8%, 8 - 18,4%)
a okrem druhej kosby na variante 7 aj
v ostatných variantoch v alších využi-
tiach. Najvyššia prezencia tejto botanickej
skupiny (32,1%) bola zaznamenaná v dru-
hej kosbe na variante hnojenom PK (va-
riant 3). Najvyššou druhovou po etnos ou
leguminóz (7 druhov) sa v prvých kosbách
prezentovali varianty s aplikáciou hnojenia
(3, 6, 8) a tiež variant mul ovaný. V tomto
roku sme evidovali v porastoch aj vyššiu
prezenciu prázdnych miest, o bolo dôs-
ledkom zvýšeného výskytu krtincov v jar-
nom období. Z lipnicovitých druhov mali
najvyššie zastúpenie Agrostis capillaris,
Dactylis glomerata, Festuca pratensis,
Festuca rubra a Poa pratensis. Z legu-
minóz zase v tomto roku dominovali Tri-
folium pratense, Trifolium repens, Vicia
cracca a z bylín Achillea millefolium,
Alchemilla xanthochlora, Cirsium rivulare,
Veronica chamaedrys.
     Z h adiska po tu druhov bol najmenej
po etným kontrolný variant (41 druhov)
a najviac druhov sme napo ítali na variante
mul ovanom (tab. 4).

     V poslednom sledovanom roku (2015)
bol na kontrolnom variante zaznamenaný
oproti roku predchádzajúcemu ale aj
iniciálnemu zvýšený podiel trávnej zložky,
a to v priemere o 10 % (tab. 3). Prezencia
leguminóz (5 %) a výskyt prázdnych miest
(2,2 %) sa výrazne od predchádzajúcich
rokov nemenili. Pokleslo zastúpenie by-
linných  druhov  (na  52,2  %),  o  bolo  na

úkor tráv. Z využívaných porastov bol evi-
dovaný výraznejší vzostup trávnej zložky
v prvých kosbách (oproti roku 2014)
hlavne vo variante 8. Podiel tejto bo-
tanickej skupiny sa v druhej kosbe spo-
mínaného variantu mierne znížil (38,2 %),
pri om v tretej kosbe vzrástol na 69,4 %,
o bol v tomto roku aj všeobecne najvyšší

zaznamenaný podiel agrobotanickej sku-
piny. Druhý najvyšší podiel tráv s pre-
zenciou 50 % bol vo variante hnojenom
rovnakým množstvom N (90 kg.ha-1),
avšak využívanom dvojkosne. Zo skúse-
ností z predchádzajúcich experimentov, ale
aj  z  prác  viacerých  autorov,  sa  nám  aj
v tomto prípade potvrdilo, že stup ovaná
intenzita hnojenia dusíkom zvyšuje podiel
tráv, pri om klesá podiel atelinovín i
ostatných lú nych bylín. Rýchlos  tohoto
procesu je stimulovaná výskytom vyšších
produk ných trávnych druhov v pôvodnom
poraste. Z trávnych druhov dominovali
v jednotlivých porastoch Agrostis stoloni-
fera, Festuca pratensis, Festuca rubra
a Poa pratensis.  Zastúpenie leguminóz na
najintenzívnejšom variante (variant 8) bolo
v  prvej  (16,1  %)  a  tretej  (12  %)  kosbe
najnižšie zo všetkých obhospodarovaných
porastov, avšak bolo vyššie ako v roku
predchádzajúcom. Pri celkovom zhodno-
tení zastúpenia leguminóz za trojro né
experimentálne obdobie môžeme konštato-
va , že vo všeobecnosti sa ich prezencia od
prvého k tretiemu roku zvyšovala, pri om
sa v priemere zaznamenali najvyššie
podiely v roku 2015. Vzostup leguminóz
bol najdynamickejší vo variante 6 (dve
kosby, N 45 + PK), ale najmä vo variante 3
(dve  kosby,  PK).  Práve  vo  variante  3
(jedna kosba) sa zvyšovalo zastúpenie
leguminóz nasledovne: 2013 - 6,7 % ;
2014 - 21 %, 2015 - 51,9 %. Podobne ako
pri zvyšovaniu podielu trávnej zložky
vplyvom N hnojenia, aj nárast zastúpenia
leguminóz s PK hnojením je známy po-
znatok, ktorý sa nám potvrdil aj v našom
experimente. Rozširovanie leguminóz je
pritom evidentné aj pri hnojení nižšími
hladinami dusíka. Z tejto botanickej sku-
piny dominovali v experimente Trifolium
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pratense, Trifolium repens, Vicia cracca,
Lathyrus pratensis. Podiel bylinnej zložky
bol podobne ako v predchádzajúcom roku
najvyšší na kontrolnom nevyužívanom
poraste (52,2 %) a v jednokosnom variante
(52,6 %). Z druhov v jednotlivých poras-
toch dominovali najmä Achillea millefo-
lium, Alchemilla xanthochlora, Galium
mollugo, Hypericum perforatum, Filipen-
dula  ulmaria, Veronica chamaedrys a iné.
     Po et druhov na jednotlivých varian-
toch sa v poslednom roku trvania expe-
rimentu v porovnaní s ostatnými dvoma
rokmi výrazne nemenil (tab. 4). Opä  bolo
najmenej druhov registrovaných na nevy-

užívanej kontrole (38 druhov), pri om to
bol na tomto variante aj najnižší po et za
tri roky a celkovo najnižší zistený po et
druhov za celé experimentálne obdobie.
Vo variante 8 sa nachádzalo 55 rastlinných
druhov, o bol zase najvyšší po et  druhov
nielen v tomto roku, ale aj z h adiska
absolútneho hodnotenia. Aj ke  pod a
mnohých štúdií dochádza k znižovaniu
diverzity druhov vplyvom aplikácie N –
hnojenia, s výraznejším efektom však
dochádza až pri jeho vyšších dávkach, o
z asti korešponduje aj s našimi výsled-
kami.

Tabu ka 1 Floristické zloženie porastov (%) v roku 2013
Skupina/Variant 1 2 3 4 5 6 7 8 3/II 4/II 6/II 7/II 8/II 8/III

Trávy 32,2 53,8 37,3 37,3 47,6 48,3 59,6 55 38,2 58,7 54,5 63,4 51,5 69,5

Bôbovité 7,8 4,8 6,7 7,5 7,8 4,8 3,5 7,5 19,9 2,7 13,3 7,1 6,5 1,5
Ostatné lú ne byliny 60 41,4 56 54,7 44,6 46,9 36,9 35 38,1 36,4 30,4 25,4 41,1 28,6

Prázdne miesta 0 0 0 0,5 0 0 0 2,5 3,8 2,2 1,8 4,1 0,9 0,4

Tabu ka 2 Floristické zloženie porastov (%) v roku 2014
Skupina/Variant 1 2 3 4 5 6 7 8 3/II 4/II 6/II 7/II 8/II 8/III

Trávy 29,3 31,9 34,4 44,5 54,3 39,5 57,7 38,5 36,1 45,5 49,6 59 46,3 41,4

Bôbovité 3,8 5 21 6,4 4,7 23,9 15,8 18,4 32,1 17,3 20,2 4 21,2 26,3
Ostatné lú ne byliny 65 58,6 42,2 45 38,1 33,7 25 41,4 29,5 34,5 28,1 33,9 30,1 28,8

Prázdne miesta 1,9 4,5 2,4 4,1 2,9 2,9 1,5 1,7 2,3 2,7 2,1 3,1 2,4 3,5

Tabu ka 3 Floristické zloženie porastov (%) v roku 2015
Skupina/Variant 1 2 3 4 5 6 7 8 3/II 4/II 6/II 7/II 8/II 8/III
Trávy 40,6 27 22,5 47,2 41,1 40,5 46 49,4 24,5 34,5 39,5 50 38,2 69,4
Bôbovité 5 18 51,9 17,3 23,1 32,7 27,8 16,1 29,9 16,6 32,5 23 36,3 12
Ostatné lú ne byliny 52,2 52,6 23,7 31,1 32,2 24,5 24,9 31,7 19,1 29,2 24,5 22,8 21,7 14,3
Prázdne miesta 2,2 2,4 1,9 4,4 3,6 2,3 1,3 2,8 26,5 19,7 3,5 4,2 3,8 4,3

Tabu ka 4 Priemerný po et druhov v rokoch 2013 - 2015
Variant/

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 39 41 48 44 45 43 44 50

2014 41 43 42 42 49 43 43 47

2015 38 48 46 44 43 48 46 55
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Obr. 1 Pôvodný, nevyužívaný porast (var. 1)

Obr. 2 Druhová diverzita ošetrených porastov

Vplyv dlhodobého hnojenia na floristickú skladbu trávneho porastu

Ing. Ján Daniel, Ing. Michal Medvecký

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá

Úvod
     Dlhodobé hnojenie trávnych porastov
s výrazne diferencovanou skladbou živín a
v dôsledku toho aj zásadne zmenené pôdne
podmienky sa výrazne prejavili vo flo-

ristickej skladbe porastov. Tieto výsledky
prinášajú nové aspekty z oblasti dynamiky
vývoja trávnych porastov, etapizácie flo-
ristickej skladby v priebehu nieko kých
desiatok rokov intenzívneho hnojenia a vy-
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užívania, sukcesie trávneho porastu, ale
hlavne biologických vlastností, nárokov
a prispôsobivosti niektorých druhov tráv.
Ide o dôležité poznatky  neznáme z dote-
rajších prác tohto druhu, pretože  dlhodobý
vplyv hnojenia s takouto kombináciou sa
doposia  nikde nesledoval.
     Výsledky sú typickým príkladom starej
lúkarskej skúsenosti, že trávny porast je
odrazom stanoviš a. Toto stanovište vytvo-
rené prirodzenými, alebo antropogénnymi
inite mi, ako je to v našom prípade,

musíme s predstihom ovplyv ova  tak, aby
vynaložené intenzifika né náklady sa na-
plno prejavili v úrodnosti a kvalite tráv-
neho porastu.

Materiál a metódy
     Výskumná úloha je kontinuitou
výskumu so za iatkom na danom mieste
v roku 1968 a pokra ujúcom až do tohto
obdobia.

     Faktory úrodnosti z h adiska výživy sa
sledujú v  oblasti severného Slovenska na
RVP  Krivá  v  nadmorskej  výške  680  m.
Geologickým podkladom stanoviš a je
podhô ny magurský flyš s pôdou pieso -
nato hlinitou, typu hnedej pôdy.
     Dlhodobý (1961-1998) priemer teplôt
za celoro né obdobie v tejto oblasti je 6°C
a celoro ný úhrn zrážok 895 mm (merania
RVP Krivá).

Na založenie pokusu bola použitá tráv-
na miešanka obsahujúca 12,0 kg rezna ky
lalo natej (Dactylis glomerata), 8,0 kg
trojštetu žltkastého (Trisetum flavescens) a
5,0 kg ateliny plazivej (Trifolium repens).
     Z ve kého množstva variantov, ktoré
v minulosti sledovali rôzne pomery živín,
v sú asnosti pokus pozostáva z deviatich
variantov v štyroch opakovaniach (tab 1).
     Od roku 1978 boli v pokuse ponechané
len varianty, sledovaním ktorých sa mal
zisti  dlhodobý vplyv výživárskych inten-
zifika ných inite ov na trávny porast.

               Tabu ka 1  Varianty pokusu
Hnojenie (kg.ha-1)Variant

N P K Ca
 1. - - - -
2. 90 26,4 49,8 -
3. 90 26,4 49,8 Ca
4. 90 26,4 - -
5. 90 26,4 - Ca
6. 90 - 49,8 -
7. 90 - 49,8 Ca
8. 90 - - -
9. 90 - - Ca

     Od roku 1976, teda v 9-om roku trvania
pokusu na variantoch 3, 5, 7 a 9 apliku-
jeme každých 5 rokov CaO v dávke 6,0 t .
ha-1.
     Hnojenie fosforom a draslíkom v celej
dávke a 1/3 dusíka sú aplikované na za-
iatku vegetácie. Druhá 1/3 N po prvej

kosbe a tretia 1/3 N po druhej kosbe. Po-
rast je využívaný troma kosbami, 1. kosba
na za iatku klasenia prevládajúcich druhov
tráv,  2.  kosba  6  -  8.  týžd ov  po  1.  kosbe,
a 3. kosba 8 až 10 týžd ov po 2. kosbe.

Po ústupe siateho porastu rezna ky la-
lo natej v piatom až šiestom roku, do-

chádza k ve kej diferenciácii floristickej
skladby v siedmom až desiatom roku hno-
jenia.
     Jednotne na variantoch NPK a NP do-
chádza k formovaniu trávneho porastu
v prospech lipnice lú nej (Poa pratensis)
s jej dominanciou už v deviatom až dva-
nástom roku a takou postupnos ou, že
v nami hodnotených rokoch 2013 - 2015
má zastúpenie 25 - 64 % trávneho porastu.
Pritom tento druh v pôvodnom poraste ne-
dosahoval ani jedno percento. Na varian-
toch NK a N sa takmer nevyskytuje.
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Vápnenie nemalo na tento rozdielny vývoj
žiaden vplyv.
     Na variantoch NK a N nadobudol do-
minanciu psin ek oby ajný (Agrostis vul-
garis)  až do 60 % porastu a kostrava er-
vená (Festuca rubra) v rozsahu 25 – 35 %.
Obidva druhy na variantoch NPK a NP sa
vyskytujú vo ve mi malom zastúpení (5 - 6
%). Ani v tomto prípade vápnenie nemalo
vplyv na priebeh floristických zmien.
     Na variantoch NK a N zaznamenávame
v ostatných rokoch rozvoj takého druhu,
akým je psica tuhá (Nardus stricta). Jej
výskyt v sledovanom období rokov 2013 -
2015 má zastúpenie až do 40 % v poraste,
pri om v pôvodnom poraste pred založe-
ním pokusu mala zastúpenie len 5 %.
     V ostatných rokoch zaznamenávame
aj    výskyt  vresu   oby ajného  (Calluna
vulgaris), ba dokonca trnky (Prunus
spinosa). Takýto jav nebol doposia
zaznamenaný a uvedená obdivuhodnos
sukcesie trávneho porastu  vedie ku spät-
nému procesu pôvodného rastlinného kli-
maxkomplexu smreka oby ajného (Picea
excelsa), ktorý je závere ným klimax-
komplexom v Karpatskej oblasti. Pred ním
sú ešte spolo enstvá vresu (Calluna vulga-
ris) a oriedky oby ajnej (Vaccinium
myrtillus).
     Umelo vytvorené pôdne podmienky
hnojením a využívaním trávneho porastu
vytvorili osobitné podmienky vyhovujúce
jednotlivým  druhom  tráv,  ktoré  sa  v  zlo-
žení porastov prejavili dominantne. V tom-
to oh ade si môžeme všimnú  nasledovné
skuto nosti:
Lipnica  lú na
     Tento  druh  sa  rozšíril  pri  NPK  a  NP
hnojení po ústupe dovtedy prevládajúcich
druhov tráv rezna ky lalo natej a trojštetu
žltkastého v 9 – 12 roku, pri om domi-
nantné postavenie si udržiava doteraz a to
až do rozsahu 63 % v roku 2013, 65 %
v roku 2014 a 40 % v roku 2015. Pri NK
a N hnojení jej zastúpenie v trávnych dru-
hoch je v minimálnom rozsahu 1 – 2 %.
Z toho môžeme usudzova , že ide o druh
náro ný na obsah fosforu v pôde a jeho
nedostatok si nedokáže vykompenzova .

Prí inou toho môže by  plytký kore ový
systém, ktorý ho nedokáže získa  z hlbších
vrstiev pôdy, resp. z menej dostupných fo-
riem.
Psin ek  oby ajný
     Jeho dominancia sa prejavuje na varian-
toch hnojených NK a N do rozsahu 12 %
v roku 2014. Na variantoch NPK má
v trávnych druhoch zastúpenie do 5 %. Je
to druh nenáro ný na prostredie.
Kostrava  ervená
     Prejavuje sa dominanciou v trávnych
druhoch na variantoch hnojených NK a N
a to v rozsahu do 15 % v roku 2013, do 16
% v roku 2014 a do 18 % v roku 2015. Na
variantoch hnojených NPK a NP je jej
zastúpenie do 8 %. Je to druh taktiež ne-
náro ný na prostredie.
Psica  tuhá
     Nachádzala sa v pôvodnom poraste
pred založením pokusu v rozsahu 3 – 5 %.
Po založení pokusu sa tento druh nevy-
skytoval a jeho výskyt sme zaznamenali na
variantoch hnojených N a NK po 18 – ich
rokoch. Jej výskyt na variantoch hnojených
NK a N v trávnych druhoch je v rozsahu
15 – 33 %  v roku 2013, 15 – 35 % v roku
2014, a 9 – 40 % v roku 2015. Psica tuhá je
úplne bez nárokov  na  fosfor.
     Uvedené výsledky potvrdzujú naše
predchádzajúce závery, že dusíkaté hnoje-
nie je mobilizátorom všetkých úrodotvor-
ných prvkov v pôde, ím ju ochudob uje
do takej miery, že bez kompenzácie ostat-
nými makro a mikroprvkami sa stane ne-
vhodnou pre produk né druhy tráv a ate-
linovín. Tým vzniká životný priestor pre
druhy extrémne extenzívnych podmienok
a teda aj pre psicu tuhú.
     Pozoruhodné je, že v roku 1994 sme pr-
vý raz zaznamenali na variante N výskyt
vresu oby ajného (Caluna vulgaris), ktorý
je druhom extrémne chudobných pôdnych
podmienok. Hnojenie dusíkom takéto
podmienky vytvorilo.
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Záver
     Na variantoch hnojených NPK a NP je
výrazne vyšší podiel tráv ako na variantoch
hnojených NK a N. Plnohodnotné hnojenie
NPK spôsobilo rozšírenie a trvalé zastúpe-
nie lipnice lú nej. Na variantoch  NK a N,

teda bez fosfore ného hnojenia dominovali
psin ek oby ajný a kostrava ervená. Sle-
dovanie uvedenej problematiky prinieslo
poznatky umož ujúce racionalizáciu hno-
jenia.

Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Opera ného programu Výskum a vývoj v rámci EÚ,
ITMS 26220220193 ,,Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných podmienok
Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach“ spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Vplyv digestátu na vlastnosti pôdy trávneho porastu

Ing. Vladimíra Vargová, PhD., Ing. Milan Michalec, CSc., Ing. Zuzana Ková iková, PhD.

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov a
horského po nohospodárstva Banská Bystrica

Úvod
     V dôsledku zníženia stavov hospo-
dárskych zvierat na Slovensku výrazne
pokleslo využívanie trvalých trávnych po-
rastov a znížila sa i výroba hospodárskych
hnojív. Fytomasa z trávnych porastov sa v
sú asnosti v praxi používa aj ako surovina
pre výrobu bioplynu. Do popredia vstupujú
rôzne alternatívne formy využívania hos-
podárskych odpadov organického pôvodu
so zámerom rieši  deficit organickej hmoty
v pôde. Kontinuálna anaeróbna fermen-
tácia živo íšnych a rastlinných odpadov pri
sú asnej výrobe bioplynu poskytuje dru-
hotný produkt vhodný na hnojenie po ných
plodín a trvalých trávnych porastov (TTP).
Pri výrobe bioplynu vzniká druhotný pro-
dukt, tzv. digestát alebo biokal, ktorý mô-
žeme použi  na hnojenie po nohospodárs-
kych plodín ako netradi né organické hno-
jivo. Digestát je tmavá, amorfná, nepách-
nuca, z hygienického h adiska neškodná
látka, heterogénna suspenzia pevných a ko-
loidných látok. Hodnota pH digestátu pred-
stavuje 7,63 – 8,5 t.j. neokys uje pôdu a
dochádza k lepšiemu využitiu fosforu v pô-
de. Upravuje objemovú hmotnos , súdrž-
nos , vododržnos  pôdy v zóne kore o-
vého systému, vodostálos  pôdnych agre-

gátov a obsah organickej hmoty v pôde.
Doterajšie výsledky poukazujú, že vyhnitý
biokal respektíve digestát je dobre vyvá-
ženým organickým hnojivom so špecific-
kými pozitívnymi vlastnos ami na pôdnu
reakciu. Potlá a klí ivos  semien burín a
oproti klasickej hnojovici menej zapácha.
Digestát má nižšiu sušinu ako hnojovica,
preto musí by  hne  zapracovaný do pôdy,
aby sa zabránilo stratám živín. Pri aplikácii
hadicovými aplikátormi rýchlejšie vsakuje
do pôdy, menej zne is uje plodiny a pod-
statne redukuje emisie najmä dusíka. Môže
sa využi  na hnojenie plodín pred a po as
vegetácie, pri závlahe po ných plodín a na
výrobu kompostov.
     Cie om úlohy bolo zistenie vplyvu di-
gestátu aplikovaného na trvalé trávne po-
rasty a jeho vplyv na pôdne vlastnosti pô-
dy.

Materiál  a metódy
     Úloha bola realizovaná v prevádzko-
vých podmienkach po nohospodárskeho
podniku AGROSEV Detva na stanovišti vo
Zvolenskej kotline v nadmorskej výške
320 m n.m. Podnik intenzifikuje po nohos-
podársku výrobu, výrazne zvýšil stavy doj-
níc a oviec a v sú asnosti prevádzkuje tri
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bioplynové stanice (BPS), ktoré umož ujú
využíva  exkrementy zo živo íšnej výroby
a fytomasu vypestovanú nielen na ornej
pôde, ale aj z trávnych porastov. Dlhodobý
priemer teploty vzduchu je 7,8 °C za rok a
priemerné ro né úhrny zrážok 610 mm.
Varianty boli založené metódou dlhých
pásov na jese  v roku 2013 prísevom do
pôvodného trávneho porastu. Prísev bol
realizovaný troma typmi bezorbových
seja iek – VREDO, SP 16 a Great Plains.
Pokus pozostával z troch typov miešaniek
pre bioplynové stanice s ve kos ou jed-
ného variantu jeden hektár (tab. 1). Zlo-

ženie jednotlivých miešaniek je uvedené
v tabu ke 2. Varianty boli nehnojené a
hnojené dvoma dávkami digestátu v množ-
stve  45  kg  N.  ha-1 .ž. a 90 kg N. ha-1 .ž.
Prvá aplikácia digestátu sa realizovala po
odburi ovacej kosbe na jar 2014 had-
icovým aplikátorom s dávkou 45 kg N. ha-

1 .ž. V nasledujúcom roku využívania bola
aplikácia digestátu aplikátorom s roz-
strekovacou hlavicou v dávke 45 kg N. ha-1

.ž. a   90  kg  N.  ha-1 .ž. skoro na jar a po
prvej kosbe. V 10 000 litoch digestátu
z BPS je 29 kg N, 6 kg P a 24 kg K.

Tabu ka 1 Varianty pokusu
Variant Popis

1. Do asná intenzívna TM Cutmax 3
2. Silážna zmes BPS - do asný trávny porast s atelinou plazivou
3. Silážna zmes BPS – vytrvalá do vlhkých podmienok

Tabu ka 2  Zloženie miešaniek

Druh Odroda
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Medzirodový hybrid FELINA 14 26
Kostrava trs ovníkovitá KORA 30 13
Medzirodový hybrid PERUM 20
Medzirodový hybrid PERSEUS 20
Medzirodový hybrid LOFA 14 10 10
Mätonoh jednoro ný JIVET 16
Mätonoh jednoro ný 4n KERTAK 10
Psiarka lú na VULPINA 16
Timotejka lú na LEMA 10 15
Kostrava lú na KOLUMBUS 10 10
Lipnica lú na BALIN 6 10

atelina lú na BESKYD 30
atelina plazivá (DP) MILKANOVA 6 4

Celkový výsev kg na 1 ha 40 40 40
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Výsledky
     Pôdna reakcia pôvodného stanoviš a
v roku 2013 bola kyslá (pH 4,76). Obsah
dusíka sa na za iatku našich sledovaní po-
hyboval na úrovni 3,46 g.kg-1 až 5,08 g.kg-

1. Zásoba fosforu v pôde bola v rozpätí
10,54 - 16,35 mg.kg-1 a draslíka 86,74 -
114,35 mg.kg-1. Pôdy na Slovensku sú
dobre zásobené hor íkom. Koncentrácia
prístupného hor íka v pôde sa v prvom
sledovanom roku pohybovala v rozpätí
517,93 až 607,66 mg.kg-1. Z h adiska ú-
rodnosti pôd má ve ký význam aj kvalita
humusu, ktorá sa posudzuje najmä na
základe pomeru C : N. Varianty vykazovali
pomer C : N na úrovni 7,13 : 1 a 7,91 : 1.
     V roku 2015 na nehnojených variantoch
pôdna reakcia oscilovala od 4,57 na va-
riante 2 do 5,19 na variante 3 (tab. 3). Naj-
vyššia koncentrácia Cox 38,10 g.kg-1 sa
zistila na variante so silážnou zmesou BPS

– do asný TP s atelinou plazivou. Variant
s miešankou Cutmax 3 mal najnižšiu kon-
centráciu Cox. Obsah dusíka v pôde sa
zistil v najvyššom množstve na variante so
silážnou zmesou BPS vytrvalou do vlh-
kých podmienok. Zásoba fosforu bola od
1,06 na variante s miešankou Cutmax 3 do
2,08 mg.kg-1 na variante s miešankou so
silážnou  zmesou  BPS  –  do asný  TP  s  a-
telinou plazivou. Na tomto variante sa zis-
til aj najvyšší obsah draslíka 134,33 mg.kg-

1. Obsah hor íka bol vysoký, najvyšší bol
na variante so silážnou zmesou BPS vy-
trvalou so vlhkých podmienok - 910,49
mg.kg-1. Za sledované obdobie sa znížil
pomer  C :  N na  všetkých  variantoch.  Naj-
nižší bol na variante s miešankou Cutmax
3 a najvyšší na variante so silážnou mie-
šankou BPS – do asný TP s atelinou pla-
zivou.

Tabu ka 3 Agrochemické vlastnosti pôdy na nehnojených variantoch - 2015
Variant pH(KCl) Cox

g.kg-1
Humus
g.kg-1

N
g.kg-1

P
mg.kg-1

K
mg.kg-1

Mg
mg.kg-1

Pomer
C:N

1. 4,65 25,20 43,44 5,53 1,06 104,48 567,02 4,56
2. 4,57 38,10 65,68 6,52 2,08 134,33 709,20 5,84
3. 5,19 35,10 60,51 7,60 1,25 123,13 910,49 4,62

     Na všetkých variantoch hnojených di-
gestátom v dávke 45 kg N.ha-1 stúpla pôd-
na reakcia pri porovnaní s nehnojenými va-
riantami a aj pri porovnaní s rokom 2013.
Najvyššia hodnota pH 6,07 bola na va-
riante s do asnou intenzívnou miešankou

TM Cutmax 3. Obsah organickej hmoty
klesol pri porovnaní s nehnojenými va-
riantami na 19,52 g.kg-1 až 23,01 g.kg-1

(variant 1). Pri hodnotení koncentrácie du-
síka v pôde, sme pri porovnaní s nehno-
jenými variantami zaznamenali jeho nárast
o 0,17 až 1,38 g.kg-1 na variantoch s mie-
šankami Cutmax 3 a na miešanke silážna

zmes BPS – do asný TP s atelinou plazi-
vou. Zásoba fosforu v pôde sa zvýšila a je-
ho najvyšší obsah 3,35 mg.kg-1 bol na va-
riante s miešankou Cutmax 3 (variant 1).
Pri porovnaní s nehnojenými variantami
nastal pokles v zásobe draslíka a hor íka
na variantoch s miešankami silážna zmes
BPS – do asný TP s atelinou plazivou
a silážna zmes BPS vytrvalá do vlhkých
podmienok. Na variante s miešankou
Cutmax 3 sa zaznamenalo zvýšenie obsahu
hor íka v pôde. Zistili sme aj zníženie po-
meru C : N, ktoré sa pohybovalo od 3,33
do 3,40.
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Tabu ka 4 Agrochemické vlastnosti pôdy na variantoch s dávkou 45 kg N.ha-1 .ž. - 2015
Variant pH(KCl) Cox

g.kg-1
Humus
g.kg-1

N
g.kg-1

P
mg.kg-1

K
mg.kg-1

Mg
mg.kg-1

Pomer
C:N

1. 6,07 23,01 39,67 6,91 3,35 108,21 746,19 3,33
2. 5,56 22,72 39,17 6,69 2,69 111,94 622,27 3,40
3. 5,03 19,52 33,65 5,81 1,60 97,01 428,83 3,36

Tabu ka 5 Agrochemické vlastnosti pôdy na variantoch s dávkou 90 kg N.ha-1 .ž. - 2015
Variant pH(KCl) Cox

g.kg-1
Humus
g.kg-1

N
g.kg-1

P
mg.kg-1

K
mg.kg-1

Mg
mg.kg-1

Pomer
C:N

1. 5,21 24,18 41,68 6,41 1,59 93,28 402,81 3,77
2. 5,33 23,60 40,68 6,41 0,77 85,82 263,82 3,68
3. 4,86 19,81 34,15 5,60 0,86 97,01 361,36 3,54

     Vyššiu pôdnu reakciu ako nehnojené
varianty aj ako pôvodný trávny porast mali
varianty hnojené druhotným produktom
z BPS v dávke 90 kg N.ha-1. Pri porovnaní
pôdnej reakcie s variantami hnojenými niž-
šou dávkou dusíka sme zistili opa nú ten-
denciu. Vyšší obsah Cox bol na všetkých
variantoch pri porovnaní s variantami
s dávkou dusíka 45 kg.ha-1. Najvyšší obsah

N (6,41 g.kg-1) mali varianty s miešankou
Cutmax  3  a  silážnou  zmesou  BPS  –  do-
asný TP s atelinou plazivou. Koncentrá-

cia fosforu, draslíka a hor íka v pôde bola
nižšia ako na variantoch hnojených dávkou
digestátu 45 kg N.ha-1.  Naopak pomer  C :
N mal stúpajúcu tendenciu pri porovnaní
dvoch dávok digestátu. Najvyšší pomer
3,77 mal variant s miešankou Cutmax 3.

Obrázok  Aplikácia digestátu hadicovým aplikátorom
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Záver
     Možno konštatova , že aplikácia diges-
tátu na prisievaný trávny porast má po-
zitívny vplyv na vlastnosti pôdy. Zvýšila sa
pôdna reakcia  po použití obidvoch dávok
digestátu - 45 kg N.ha-1 .ž. a 90 kg N.ha-1

.ž. Vyššie zvýšenie sa zistilo po aplikácií
nižšej dávky. Na aplikáciu digestátu naj-
lepšie reagovala miešanka Cutmax 3, kde
sme zaznamenali najvä šie zvýšenie kon-
centrácie obsahu organickej hmoty, dusíka
a fosforu a zníženie obsahu draslíka a
hor íka.

     Pre prax môžeme odporu  pri apli-
kácii digestátu hadicový aplikátor a termín
aplikácie skoro na jar po zazelenaní po-
rastu a po prvej kosbe. Pri použití hadi-
cového aplikátora je dôležitá výška tráv-
neho porastu, aby sa znížil únik amo-
niakálneho dusíka do ovzdušia. Odporú a
sa cca 15 cm porast. Iné požiadavky sú pri
aplikácií digestátu rozstrekovacou hlavi-
cou. Vtedy je vhodná aplikácia na strnisko
pri zamra enom po así. Ak je porast od-
rastený, je nutné to realizova  pred daž-

om, aby dáž  zmyl digestát z povrchu
rastlín do ma iny.

Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Opera ného programu Výskum a vývoj v rámci
EÚ, ITMS 26220220193 ,,Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných
podmienok Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach“ spolufinancovaného zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Košarovanie z produk ného a ekologického h adiska

Ing. Zuzana Dugátová, Ing. Mariana Jan ová, PhD.

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

     Podhorské a horské lúky a pasienky
dávajú predpoklady pre pasienkový spô-
sob výživy oviec a hovädzieho dobytka.
Intenzitu produkcie trávnej hmoty a bo-
tanické zloženie týchto porastov nie je
možné udrža  bez adekvátneho prísunu
živín do pôdy. Už samotným pasením sa
do nej dostáva ich nezanedbate né množ-
stvo. Košarovanie je efektívny spôsob
zúrod ovania trávnych porastov, a to
zvýšením ich produkcie na mechaniza ne
nedostupných plochách, ale aj intenzív-
nejšie obhospodarovaných stanovištiach v
nižších polohách. Po as celosezónneho
pasenia zvierat bez prístrešku zárove
predstavuje nevyhnutné technicko-orga-
niza né opatrenie po as no ného odpo-
inku pasených zvierat. Správnym spôso-

bom košarovania je možné využi  živiny

obsiahnuté v exkrementoch zvierat pri
minimálnych nákladoch v porovnaní s i-
nými spôsobmi hnojenia. V minulosti bo-
lo využívanie košarovania a jeho rozsah
obmedzované komplikovanou manipulá-
ciou s drevenými alebo kovovými mate-
riálmi, používanými na výstavbu košia-
rov, ktoré zárove  vyžadovali zna né
investi né náklady.  V sú asnosti sú však
dostupné prenosné elektrické ohradníky,
ktoré umož ujú nielen ahkú manipuláciu
a premiest ovanie, ale aj ich cena je
prijate ná.
     Pri košarovaní, v závislosti od druhu
zvierat a od intenzity za aženia košaro-
vanej plochy, dochádza predovšetkým k
ušliapavaniu ma iny kopytami, i paz-
nechtami zvierat, ím sa rozrušuje a po-
škodzuje pôvodný porast a zárove  sa do
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trávnej ma iny dostávajú tuhé a tekuté
výkaly zvierat. Pri realizácii pokusných
prác s košarovaním jahniat sme zistili
priemernú dennú produkciu výkalov 0,738
kg.ks-1, mo u 0,886 kg.ks-1 pri jarnom
aspekte košarovania a 1,252 kg.ks-1

výkalov, 1,321 kg.ks-1 mo u pri jesennom
aspekte. U volkov bola zaznamenaná
priemerná denná produkcia výkalov 18,96
kg.ks-1, mo u 13,27 kg.ks-1 pri jarnom
aspekte, 24,21 kg.ks-1 výkalov a 19,26
kg.ks-1 mo u pri jesennom aspekte
košarovania. Rozdielnos  v množstve vy-
lú ených exkrementov medzi jednotlivý-
mi aspektami košarovania závisí od den-
ného príjmu sušiny trávneho porastu, ktorý
podmie uje predovšetkým živá hmotnos
zvierat. Odchýlky pri porovnaní výsledkov
so zisteniami iných autorov môžu by
spôsobené fyziológiou trávenia (vyprázd-
ovanie zažívacieho traktu oviec prebieha

6-8 krát cez de  po 0,1-0,2 kg, u HD 10-12
krát po as d a po 2,5-3,0 kg na jedenkrát).
Množstvo vylú eného mo u závisí

z ve kej asti od príjmu vody ako aj
hmotnostnej kategórie zvierat (u HD
prebieha v 10-15 mo eniach a u oviec
v 15-20 mo eniach denne). Na základe
priemernej dennej produkcie exkrementov
zvierat a laboratórne stanoveného prie-
merného obsahu živín vo výkaloch a mo i
sme stanovili dennú produkciu živín na
jeden kus košarovaných zvierat a
prepo ítali ju na 50 kg ovcu v prípade
jahniat a na DJ u volov.
    Pri praktickej realizácii košarovania
môže by  ve kos  stáda a d žka pasien-
kovej sezóny rôzna, ale o množstve živín
dodaných do pôdy bude rozhodova  in-
tenzita za aženia plochy zvieratami v zá-
vislosti od plochy košiara na 1 kus a doby
košarovania. Pri košarovaní plochy  hovä-
dzím dobytkom doporu ujeme ve kos
košiara 7,5-15,0 m2.ks-1. V tabu ke 1 je
uvedené množstvo N, P, K živín, ktoré
hovädzí dobytok vyprodukuje  na košaro-
vanej ploche pri za ažení 7,5-15,0 m2.ks-1.

Tabu ka 1 Produkcia N, P, K živín u hovädzieho dobytka
N P K

1DJ za 1 de 254,9 g 48,4 g 77,2 g
100 ks za 1 de 25,5 kg 4,8 kg 7,7 kg
100 ks za 150 dní 3 822,9 kg 726,3 kg 1 158,3 kg

     Pri košarovaní oviec doporu ujeme
ve kos  košiara 1,5-3,0 m2.ks-1. Ovce
s priemernou živou hmotnos ou 50 kg pri

za ažení košarovanej plochy 1,5-3,0
m2.ks-1 vyprodukujú množstvo N,P,K ži-
vín, uvedené v tabu ke 2.

Tabu ka 2 Produkcia  N, P, K živín u oviec
N P K

1 ks 50 kg ovca za 1 de 13,2 g 3,3 g 3,7 g
100 ks za 1 de 1,3 kg 0,3 kg 0,4 kg
100 ks za 170 dní 224,7 kg 56,4 kg 62,1 kg

      Zvýšené koncentrácie obsahu mine-
rálnych foriem dusíka v pôde boli zazna-
menávané s rastúcou intenzitou zá aže
zvieratami v roku košarovania, kedy ich

narušený porast nebol schopný využi .
V nasledovnom roku bol už trávny porast
dobre zapojený a jeho fyziologické funk-
cie a schopnos  od erpáva  živiny z pôdy
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boli obnovené. Na základe poznatkov
získaných pri realizácii pokusných prác,
môžeme doporu  využívanie vyššej in-
tenzity za aženia košarovaných plôch
zvieratami len pri priaznivých poveter-
nostných podmienkach. Pri daždivom po-
así je vhodnejšie operatívne znižova

za aženie plochy zvieratami a preklada
košiare pod a rozsahu narušenia porastu.
Stupe  poškodenia ma iny sa zvyšuje
najmä pri košarovaní za daždivého po-
asia. Pri priaznivých klimatických pod-

mienkach a správnej organizácii košaro-
vania sú menšie predpoklady pre na-
rušenie celistvosti trávnej ma iny zvie-
ratami a efektívne sa na prírastku pro-
duk nej schopnosti porastu prejaví aj
vyššia intenzita za aženia. V pokusoch bol
zaznamenaný stimula ný vplyv koša-
rovania na celkovú mineralizáciu dusíka
(TMN) a nitrifikáciu v pôde, so vzrasta-
júcou  intenzitou zá aže porastu zvie-
ratami. Sprístupnený dusík v pôde ná-
sledne pozitívne ovplyv oval produkciu
fytomasy. Jesenný termín košarovania
pôsobí celkovo priaznivejšie na botanické
zloženie porastu a výživnú hodnotu trávnej
hmoty. Príliš vysoká intenzita za aženia
košiarov zvieratami a neusmernené
košarovanie plôch však môžu by
faktorom, zaprí ujúcim devastáciu
životného prostredia v širšom meradle.
Môže dôjs  ku rozsiahlemu narušeniu
ma iny s následnou akceleráciou eróz-
nych procesov na príslušných lokalitách,
prehnojeniu pôd dusíkom a jeho prieniku
do spodnejších vrstiev pôdy s rizikom
kontaminácie spodných vôd, ako aj k
degradácii floristickej skladby stanovíš
rozšírením nitrofilných a draslomilných
burinných druhov.
     Výrazný zásah do celistvosti trávneho
porastu podmie uje zmeny v pôvodnej
fyziologickej aktivite rastlín, ktorá je
vlastne takmer úplne potla ená. Tým sa
strácajú významné ekosystémové služby
trávneho porastu, vz ahujúce sa k funkcii
kvalitatívnej, v ktorej je zahrnutá istiaca
a biofiltra ná schopnos  - chráni  prame-
ništia a vodné toky, a tiež kvantitatívna,

spo ívajúca najmä v reten nej a akumu-
la nej schopnosti. Dobre zapojený a ošet-
rovaný porast má ve kú schopnos  vyu-
žíva  živiny a látky rozpustené v pôdnom
roztoku. Pôsobí tak hlavne v období ve-
getácie ako prirodzený filter zrážkových
vôd, ktoré obsahujú pomerne ve ké
množstvo rôznych látok a zlú enín. Tráv-
ne porasty v porovnaní s inými po no-
hospodárskymi kultúrami podstatne zni-
žujú nebezpe enstvo vyplavovania živín
a škodlivých látok do spodných vrstiev
pôdneho profilu a do spodných vôd. Svo-
jimi reten nými schopnos ami obmedzujú
aj povrchový odtok  škodlivých látok do
povrchových vodných zdrojov a obme-
dzujú tak ich eutrofizáciu. Tieto schopnosti
trávnych porastov majú význam najmä
v blízkosti zdrojov pitnej vody v pásmach
hygienickej ochrany vôd. Pri narušení
biofiltra nej funkcie trávneho porastu
nesprávnym košarovaním, môže dôjs
k vyplavovaniu živín  z pôdy,  a to hlavne
minerálnych  foriem  dusíka,  ktoré  sa  na
košarovanú plochu dostávajú prostred-
níctvom tekutých a tuhých exkrementov
zvierat, ktoré však poškodený trávny
porast nie je schopný využi . Tak
dochádza k stratám dusíka, v prípade
amoniaku dochádza k stratám najmä
volatilizáciou. as  amoniaku a alších
dusíkatých foriem v exkrementoch sa
dostáva do pôdy kde prechádzajú proce-
som zmien prostredníctvom pôdnej
mikroflóry. Jej aktivita, najmä procesy
mineralizácie dusíka sú cez zmenené
vodnovzdušné pomery v pôde tiež výrazne
ovplyvnené a v prevažnej miere stimu-
lované. Hlavne rozvoj a zvýšená aktivita
nitrifika ných baktérií prispieva k akumu-
lácii nitrátov ako najmobilnejšej formy
dusíka.
    Na základe získaných výsledkov je
opätovné košarovanie tej istej plochy
vhodné až za 3 - 4 roky, pretože rezidu-
álny vplyv košarovania pretrváva viac než
3  roky,  a  to  aj  pri  dodržaní  zásad
správneho košarovania.
     Vplyv košarovania na biologické
a chemické procesy v pôde v uvedených
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pokusoch zhodnotil v rámci riešenej úlohy
„Trvalo udržate ná produkcia lúk pomocou
striedavého košarovania“ RNDr. udovít
Ondrášek, CSc., ktorý sa  touto problema-
tikou zaoberal vo svojej výskumnej
innosti na VÚTPHP.

     Pozitívne aspekty košarovania sú ne-
vyhnutne sprevádzané aj niektorými ne-
gatívnymi javmi, ktoré majú vz ah k mi-
moproduk ným funkciám trávnych po-
rastov  a  súvisia   najmä  s  ochranou  život-

ného prostredia. Pri poznaní adekvátneho
za aženia porastu zvieratami, dodržiavaní
správneho postupu košarovania pod a
pôdno-ekologických podmienok a poža-
dovaných kritérií z h adiska ochrany ži-
votného prostredia, v ktorých sa porast
nachádza, je košarovanie vhodným spô-
sobom hnojenia trávnych porastov, ktorý
prispeje k trvalo vyváženej produkcii lúk a
pasienkov pri zachovaní ich druhovej
rozmanitosti a stability.

Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Opera ného programu Výskum a vývoj v rámci EÚ,
ITMS 26220220193 ,,Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných podmienok
Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach“ spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Obrázok 1 Košarovanie volkami
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Obrázok 2 Zis ovanie dennej produkcie exkrementov volkov  v bilan ných klietkach

Obrázok 3 Košarovanie jah atami

Obrázok 4 Zis ovanie dennej produkcie exkrementov jahniat  v bilan ných klietkach
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Vplyv spásania koní na vegetáciu trávneho porastu

Ing. Janka Martincová, PhD.

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

Úvod
     V predchádzajúcom ísle Lúkarstva
a pasienkárstva na Slovensku sme sa za-
oberali vplyvom spásania koní na pôdne
parametre a chemické zloženie trávnej
hmoty. V tomto príspevku zhodnotíme
vplyv spásania na floristické zloženie tráv-
neho porastu a posúdime dopad pasenia  na
celkovú skladbu pasienkového porastu.
     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR (MPaRV SR) podporuje pro-
jekty na podporu trvalo udržate ného roz-
voja po nohospodárskej krajiny s cie om
realizácie  po nohospodárskych postupov
smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu ži-
votného prostredia a ekologickej stabilite
po nohospodárskej krajiny.  Jedným z nich
sú agroenvironmentálne - klimatické opat-
renia v rámci programu rozvoja vidieka SR
(programovacie obdobie 2014-2020), ktoré
zahr ujú komplex opatrení smerujúcich
k udržate nému rozvoju vidieckej krajiny
a sú založené na princípe 5-ro ných zá-
väzkov k danému spôsobu hospodárenia.
Pre každý typ hospodárenia je navrhnutý
osobitný režim obhospodarovania pod a
zásad AE-opatrení, za ktoré sú poskyto-
vané platby. Platby poskytované v rámci
týchto opatrení by mali po nohospodárov
podporova  k zvýšenej starostlivosti o ži-
votné prostredie a udržate nosti krajiny.
Príjemcovia podpory v rámci operácie O-
chrana biotopov poloprírodných a prí-
rodných trávnych porastov sú po as trvania
záväzku povinní dodržiava  špecifické
podmienky záväzku, pre pasenie je to do-
drža  za aženie minimálne 0,3 DJ/hektár
a maximálne 1,9 DJ/hektár plochy povole-
nej pre pasenie (za aženie zvieratami - po-
lygastre a kone) v období od  1. apríla do
31. októbra každého roka záväzku. V rám-
ci dota ných titulov je podpora pre chov a
udržanie ohrozených druhov zvierat, kto-

rým by hrozilo zaniknutie. Plemeno hucul
je zaradené medzi kriticky ohrozené druhy
zvierat.
     Cie om tohto príspevku je vyhodnoti
vplyv pastvy koní na vegetáciu a sú asne
posúdi  rozdiely medzi druhovým zlože-
ním pasienkového porastu spásaného ko -
mi a kosenou lúkou.

Materiál a Metodika
     Výskum sa uskuto nil v rámci projektu
„Ochrana biodiverzity spásaním stádom
huculov a tradi ným spôsobom hospo-
dárenia“ v rámci cezhrani nej ma arsko-
slovenskej spolupráce. V spolupráci s part-
nermi projektu: Štátna ochrana prírody SR
– Správa Národného parku Muránska pla-
nina, Hucul klub v Sihle a ma arský part-
ner Bukk-Vidék Természetvédelmi Koza-
lapítvány. Výstupom projektu je metodická
príru ka pre ekofarmárov „Ochrana bio-
diverzity spásaním stádom huculov a
tradi ným spôsobom hospodárenia“
koncipovaná širším kolektívom autorov
(15 lenný kolektív), vydaná Štátnou o-
chranou prírody Slovenskej republiky v ro-
ku 2014.
     Floristické pomery na sledovaných lo-
kalitách v blízkosti salaša Zbojská sa
hodnotili prostredníctvom fytocenologic-
kých zápisov. Na fytocenologické hodno-
tenie sme vybrali v rámci každej parcely
reprezentatívnu plochu s ve kos ou 5x5m,
na ktorej sme uskuto nili fytocenologický
zápis pod a zuriško-montpellierskej stup-
nice (BRAUN-BLANGUET, 1964)  r =
vzácne,  +  =  do  1  %,  1  =  1-5  %,  2  =  5-25
%, 3 = 25-50 %, 4 = 50-75 %, 5 = 75-100
% .
     Projekt sa riešil v rokoch 2013 a 2014
na území NP Muránska planina, v katastri
obce Pohronská Polhora, na stanovišti
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Zbojská  (nadm. výška 740 m n.m.,  GPS
48° 45´18,56´´ N 19°47´ 15,76´´ E).
     Plochy, ktoré sú spásané predovšetkým
ovcami a ko mi, boli v blízkosti rodinného
salaša Zbojská majite a Igora Vl eka, kde
okrem agroturistiky sa prevádzkuje aj chov
oviec plemena pôvodná valaška v po te
110 oviec. V pasienkovom období sa stádo
oviec pasie systémom kontinuálneho pa-
senia pod vedením pastiera.
    V roku 2013 bolo stádo tvorené po tom
10 koní,  z toho bolo 7 valachov, 1 kobyla
a 2 žrebce.
     Z h adiska agroenvironmentálnych po-
žiadaviek pre prežúvavce a kone je ur ené
za aženie najviac 1,9 VDJ (dobyt ia jed-
notka) na 1 ha obhospodarovanej plochy
po nohospodárskeho podniku a najmenej
0,3 dobyt ej jednotky. V našom prípade

sme zvolili za aženie max. 1 VDJ na ha
(t.j. 500 kg)  a minimum 0,3 VDJ na ha.
     V rámci pokusu boli vybraté 3 lokality :

1. lokalita  –  plocha  pasená  huculmi  –
za aženie 1 VDJ/ha  –  10 ha / 25
dní v mesiaci

2. lokalita  –  plocha  pasená  huculmi  –
za aženie 0,3 VDJ/ha  – 4,5 ha /  5
dní v mesiaci

3. lokalita – plocha kosená – nepasená
– 20 ha

     Aby sa dodržalo potrebné priemerné
mesa né za aženie bolo treba upravi  plo-
chu pasienka.
     Vypo ítaná  plocha  pre  pasenie  (so
za ažením 1 VDJ na ha) bola 4,15 ha,
plocha pre pasenie (so za ažením 0,3 VDJ
na  ha) bola 2,83 ha.

Konkrétne boli sledované tieto  varianty:
Variant Plocha  N E m n.m.
1. 10 ha/ pasené/ 1 VDJ.ha-1 48° 74.27,3' 19° 85.68,5' 740
2. * 10 ha/hnojené 5x5 m/ 1 VDJ.ha-1 48° 74.33,5' 19° 85.64,6' 751
3. 4,5 ha/ pasené/ 0,3 VDJ.ha-1 48° 74.68,0' 19° 85.33,4' 773
4. * 4,5 ha/hnojené 5x5 m/ 0,3 VDJ.ha-1 48° 74.65,3' 19° 85.34,4' 768
5. Kosené/nepasené 48° 74.31,3' 19° 85.10,8' 746
*-  varianty 2 a 4 ozna ené * sú hnojené varianty o ve kosti 5x5 m na ktorých  aplikácia konského hnoja
prebehla až v jesennom termíne (koniec septembra 2013), v prvom roku sledovania hodnoty neodrážajú
skuto ný  stav,  jedná  sa  o  spásané  plochy,  preto  sa  detailnejšie  venujeme   variantom  1,  3  a  5.  Variant  5  sa
každoro ne hnojí konským trusom.

Výsledky
     Jedná sa o iastkové výsledky z dvoch
pokusných rokov, ktoré by si vyžadovali
dlhodobejšie sledovanie, no aj na základe
týchto získaných výsledkov môžeme ias-
to ne posúdi  vplyv pastvy koní na trvalé
trávne porasty.

     Na základe fytocenologického snímko-
vania lúk a pasienkov v NP Muránska pla-
nina  môžeme zaradi  spolo enstvá lúk a
pasienkov do triedy Molinio-Arrhenathere-
tea (KOCHJAROVÁ et al., 2004), pre-
važujú fytocenologické jednotky Arrhena-
therion a Cynosurion. Okrem bežných dru-
hov tráv Agrostis capillaris, Trisetum fla-
vescens, Festuca rubra, Festuca pratensis,

Poa pratensis, Lolium perenne sme zazna-
menali aj zvýšený výskyt trávam podob-
ného druhu Carex hirta, z bylín sa vysky-
tovali druhy ako Campanula patula, Hype-
ricum maculatum, Ranunculus acris, Rhi-
nanthus minor a z atelinovín Trifolium
repens, Trifolium pratense. Pod a fytoce-
nologickej charakteristiky vegetáciu pa-
sienka môžme zaradi  do zv. Cynosure-
nion,  podzväz Lolio-Cynosurenion a lú ne
spolo enstvo do zväzu Arrhenatherion. Pa-
sienkový porast môžeme zaradi  do bio-
topu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané
lúky, v rámci ktorého môžeme porast zara-
di  do dvoch asociácií Lolio-Cynosuretum
cristati a Anthoxantho-Agrostietum cristati



22

(STANOVÁ, VALACHOVI , 2002)
a lú ny porast do biotopu LK1 Nížinné
a podhorské kosné lúky.

    Na skúmanej ploche prevládali mezo-
filné trávne porasty. Pri intenzívnejšom
využívaní – (plocha spásaná huculmi
s vyššou intenzitou za aženia – 1 VDJ/ha -
var. 1) sme pozorovali druhovo chudob-
nejšie porasty s prevládajúcou atelinou
plazivou s vyšším zastúpením Carex hirta.
Je to dané tým, že porast bol v pred-
chádzajúcich  rokoch  intenzívne využíva-
ný pasením oviec a košarovaním. Pri nad-
mernom pasení nadobudol nízko bylinný
charakter s vyšším zastúpením ateliny
plazivej a na košarovaných miestach došlo
k rozšíreniu burinných druhov s prevláda-
júcim pichlia om ro ným. Porast kone ob-
chádzali a v lete bol už v štádiu zrelosti,
preto v auguste sa as  pasienka pokosila,
aby sa zabránilo alšiemu rozširovaniu bu-
rinných druhov. Na pasienku sa nachá-
dzalo aj vlhkomilné spolo enstvo s domi-
nantným Scirpus sylvaticus (zápis . 1). Na
lokalite bolo zaznamenaných celkom 39
druhov. Kone si pri pasení vyberali ur ité
druhy rastlín (Trifolium repens, Trifolium
pratense, Dactylis glomerata, Festuca pra-
tensis, Lolium perenne a iné), iné odmietali
pre drsnos  a ostnatos  listov, horkos
(Cirsium arvense, Urtica dioica, Mentha
longifolia). V letnom období bol spásaný
pasienkový porast pri po te 25 pasien-
kových dní v mesiaci (var. 1) charak-
teristický do ista vypasenými plochami až
na nedopasky s dominantným pichlia om
ro ným (Cirsium arvense) a vlhkomilnejšie
nespásané miesta. Tu sa ukazuje potreba
kosi  nedopasky aj v letnom období (zápis
. 4).

     Na ploche spásanej huculmi s nižšou
intenzitou za aženia (0,3 VDJ/ha - var.  3)
hlavnou zložkou porastu boli trávy, z nich
najviac zastúpené boli druhy Agrostis capi-
llaris a Festuca rubra.  Porast  tým,  že  je
využívaný extenzívnejšie je druhovo bo-
hatší a má charakter pôvodného pasienko-
vého spolo enstva. Jedná sa o spolo-
enstvo psin ekových pasienkov, asociácia

Anthoxantho- Agrostietum tenuis Silinger

1933. V poraste boli zastúpené hlavne
druhy Agrostis capillaris, Festuca rubra,
Festuca pratensis, Lolium perenne, Tri-
folium repens, Trifolium pratense, Achillea
millefolium (zápis . 2,5). Porast na za-
iatku pasenia nebol dostato ne spasený

a vplyvom vysokých teplôt a extrémne
dlho trvajúcom suchom po así v letnom
období bol porast už ku koncu pasienkovej
sezóny zna ne prestarnutý a po ahnutý.
Kone vä šinu asu trávili ukryté pod stro-
mami, narastanie paše bolo minimálne.
     Kosený porast predstavuje zväz Arrhe-
natherion. Jedná sa o kosné lúky s je-
senným prepásaním dobytka, ktoré si vyža-
dujú aj patri ný spôsob obhospodarovania.
Porast na tomto stanovišti je tradi ne ob-
hospodarovaný dvoma kosbami, prípadne
jednou kosbou a letným a jesenným dopá-
saním ovcami. Na tejto ploche prevládali
mezofilné trávne porasty s prevahou vyso-
kých druhov tráv a sú využívané ako pro-
duk né trávne porasty. Fytocenologický
prieskum ukázal, že v poraste prevládali
krmovinársky hodnotné druhy tráv a a-
telinovín ako Festuca pratensis, Dactylis
glomerata, Festuca rubra, Trisetum fla-
vescens, Arrhenatherum elatius, Trifolium
repens a z bylín Rhinanthus minor (zápis .
3). Lú ne porasty doporu ujeme využíva
striedavo kosením a pasením, nako ko
kosbou a spasením mládzí sa vytvorí dru-
hovo pestrejší a hustejší porast.
     Okrem pokusných plôch sme usku-
to nili monitoring aj na extenzívne spá-
saných plochách ko mi (norikmi murán-
skeho typu) v Národnom parku Muránska
planina (lokality Zadný Vohá , Nemecké
Lú ky, Ve ká lúka) ktoré reprezentujú
fytocenologické zápisy . 6, 7, 8. Nako ko
sa nejedná o nadmerné spásanie, ale skôr
o prepásanie, to umož uje zachova  vý-
znamné biotopy v o najprirodzenejšom
stave.

     Floristické pomery na sledovaných lo-
kalitách charakterizujú nasledovné fyto-
cenologické zápisy:

     Zápis . 1: Muránska planina; Pohron-
ská Polhora, Zbojská, cca 100 m po ka-
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menistej ceste smer v avo, intenzívne vy-
užívaný pasienok spásaním koní; plocha
5x5 m; variant: pasené 10ha/ za aženie 1
VDJ; N 48° 74.267´, E 19°85.689´, 739 m
n.m; JV; sklon 7º; po et druhov: 28;
19.6.2013; J. Martincová
Trifolium repens 4, Poa annua 3, Agrostis capi-
llaris 2, Festuca rubra 2, Festuca pratensis 2,
Achillea millefolium 2, Alchemilla vulgaris 2, Alo-
pecurus pratenis 2, Carex hirta 1, Poa pratensis 1,
Potentilla reptans 1, Plantago lanceolata 1, Tara-
xacum officinale 1, Campanula patula +, Cerastium
holosteoides +, Cirsium arvense +, Cynosurus cris-
tatus +, Daucus carota +, Leontodon autumnalis +,
Lolium perenne +, Lotus corniculatus +, Plantago
major +, Ranunculus acris +, Ranunculus repens
+, Rumex acetosa +, Rumex obtusifolius +, Tri-
setum flavescens +, Veronica chamaedrys + .
Mimo plochy zápisu boli zaznamenané
(vlhkomilné spolo enstvo v údolí medzi
svahmi):
Scirpus sylvaticus 3, Agrostis gigantea 2, Carex sp.
2, Agrostis stolonifera 1, Filipendula ulmaria +,
Deschampsia caespitosa +, Juncus effusus +,
Mentha longifolia +, Poa trivialis +, Potentilla
heptaphylla +, Urtica dioica +.

Zápis . 2: Muránska planina; Pohron-
ská Polhora, Zbojská, mezofilná lúka
vpravo od salaša vyžívaná pasením ko mi,
extenzívne využívaná, plocha 5x5 m, va-
riant: pasené 4,5 ha/ za aženie 0,3 VDJ; N
48°74.662´, E 19°85.331´; 768 m n.m; JV,
mierny svah 10º; po et druhov: 30;
19.6.2013;  J. Martincová.
Festuca rubra 3, Agrostis capillaris 2, Festuca
pratensis 2, Trifolium repens 3, Ranunculus acris 2,
Trisetum flavescens 2, Alopecurus pratenis 1, Ave-
nula pubescens 1, Campanula patula 1, Carex hirta
1, Cirsium arvense 1, Dactylis glomerata 1, Lolium
perenne 1, Poa pratensis 1, Pimpinella saxifraga 1,
Phleum pratense 1, Taraxacum officinale 1, Al-
chemilla sp. +, Campanula patula +, Cerastium
holosteoides +, Cruciata glabra +, Hypericum ma-
culatum +, Holcus mollis +, Leontodon autumnalis
+, Plantago lanceolata +, Prunella vulgaris +,
Ranunculus acris +, Rumex acetosa +, Salvia pra-
tenisis +, Veronica chamaedrys +.
Mimo plochy zápisu boli zaznamenané:
Alopecurus pratenis +, Cynosurus cristatus +,
Dianthus delthoides +, Deschampsia caespitosa +,
Leucanthemum vulgare +, Knautia kitaibelii +,
Nardus scricta +, Prunella vulgaris+, Thymus
pulegioides +, Urtica dioica +,. Viola tricolor +.

     Zápis . 3: Muránska planina; Pohron-
ská Polhora, Zbojská, 2x kosená, hnojená

lúka s prevahou tráv, cesta na Tisovec,
svah nad cestou, plocha 5x5 m, variant: ko-
sené, nepasené; 48°74.299´ E 19°85.093´;
743 m n.m; exp. J; mierny svah 10º; po et
druhov: 35; 19.6.2013; J. Martincová.
Trisetum flavescens 4, Festuca pratensis 3, Agrostis
capillaris 2, Arrhenatherum elatius 2, Dactylis glo-
merata 2, Festuca rubra 2, Lolium perenne 2,
Rhinanthus minor 2, Trifolium repens 2, Trifolium
pratense 2, Achillea millefolium 1, Avenula pubes-
cens 1, Carex hirta 1, Lotus corniculatus 1, Phleum
pratense 1, Alchemilla vulgaris +, Agrimonia eu-
patoria +, Briza media +, Carex sp. +, Centaurea
phrygia +, Hypericum maculatum +, Knautia ar-
vensis +, Leontodon autumnalis +, Leucanthemum
vulgare +, Pimpinella saxifraga +, Plantago media
+, Plantago lanceolata +, Poa pratensis +, Po-
tentilla erecta +, Rumex acetosa +, Ranunculus
acris +, Silene vulgaris +, Trifolium montanum +,
Vicia cracca +, Viola sp. +.

Zápis . 4: Muránska planina; Pohronská
Polhora, lokalita Zbojská, cca 100 m po
kamenistej ceste smer v avo, pasienok vy-
užívaný pasením koní, plocha 5x5 m,
variant:  pasené  10ha/za aženie  1  VDJ,   N
48° 74.267´ E 19°85.689´; 739 m n.m; exp.
JV; sklon 7º; 25.7.2013; J. Martincová
Pozn: porast  spasený, ve mi nízky porast,  prevlá-
dajúci druh Trifolium repens, Lolium perenne, Poa
annua

     Zápis . 5: Muránska planina; Pohron-
ská Polhora, Zbojská, mezofilná lúka vpra-
vo od salaša vyžívaná spásaním ko mi,
plocha 5x5 m, variant: pasené 4,5 ha/
za aženie 0,3VDJ, N 48°74.662´ E
19°85.331´; 768 m n.m; exp. JV; mierny
svah 10º; po et druhov: 31; 25.7.2013;  J.
Martincová.
Agrostis capillaris 3, Festuca rubra 2, Festuca pra-
tensis 2, Lolium perenne 2, Trifolium repens 2,
Arrhenatherum elatius 1, Achillea millefolium 1,
Carex  sp. 1, Cirsium arvense 1, Lotus corniculatus
1, Pimpinella saxifraga 1, Phleum pratense 1, Tri-
setum flavescens 1, Ranunculus acris 1, Alchemilla
sp. +, Alopecurus pratensis +, Cruciata glabra +,
Euphorbia sp  +, Fragaria vesca +, Galium sp. +,
Holcus mollis +, Leontodon autumnalis +, Poa pra-
tensis +, Potentilla heptaphylla +, Plantago lan-
ceolata +, Salvia pratensis +, Silene nutans +, Ste-
llaria graminea +, Trifolium pratense +, Veronica
chamaedrys +.
Mimo plochy zápisu boli zaznamenané:
Calamagrostis epigejos 1, Campanula patula +,
Cynosurus cristatus +, Dianthus delthoides +, De-
schampsia caespitosa +, Hypericum maculatum +,
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Knautia kitaibelii +, Leucanthemum vulgare +,
Nardus scricta +, Prunella vulgaris +, Thymus
pulegioides +, Viola tricolor +, Urtica dioica +.

Zápis . 6: Muránska planina; Murá ,
Zadný Vohá , pestrá lúka medzi lesom,
nad ohradou pre kone, pastva koní 1x ro -
ne; plocha: 5x5 m; N 48°45.55,0´ E
20°00.07,4´; 1054 m n.m; po et druhov:
40; 25.7.2013; J. Martincová, D. Blanár.
 Agrostis capillaris 2, Deschampsia caespitosa 2,
Galium mollugo 2, Achillea millefolium 1, Carum
carvi 1, Festuca rubra 1, Lolium perenne 1, Ra-
nunculus acris 1, Trifolium repens 1, Briza media
+, Carlina acaulis +, Carex pallescens +, Clino-
podium vulgare +, Colchicum autumnale +, Cru-
ciata glabra +, Dactylis glomerata +, Dianthus
delthoides +, Festuca pratensis +, Festuca rubra +,
Fragaria vesca +, Galium sp. +, Hypericum macu-
latum +, Lathyrus pratensis +, Leontodon autum-
nalis +, Leucanthemum vulgare +, Pimpinella sa-
xifraga +, Plantago media +, Plantago major +,
Potentilla aurea +, Potentilla erecta +, Prunella
vulgaris +, Rhinanthus minor +, Rumex acetosa  +,
Stellaria graminea +, Taraxacum officinale +,
Thymus pulegioides +, Trifolium montanum +,
Trifolium pratense +, Vicia cracca +, Viola
saxatilis +.

     Zápis . 7: Muránska planina; Murá ,
Nemecké lú ky, lúka nad cestou, pastva 2x
ro ne, plocha: 5x5 m; N 48°46.50,1´ E
20°05.24,6´; 1054 m n.m; po et druhov:
34; 25.7.2013; J. Martincová, D. Blanár.
Potentilla anserina 3, Agrostis capillaris 2, Al-
chemilla vulgaris 2, Centaurea  jacea 2,
Ranunculus acris 2, Alopecurus pratensis 1,
Achillea mille-folium 1, Festuca pratensis 1,
Geranium pratense 1, Hypericum maculatum 1,
Trifolium repens 1, Agrostis stolonifera +, Carum
carvi +, Cirsium arvense +, Clinopodium vulgare +,
Dactylis glomerata +, Euphrasia rostkoviana +,
Chaerophylum aromaticum +, Lathyrus pratensis +,
Leontodon autumnalis +, Leontodon hispidus +,
Lolium perenne +, Lotus corniculatus +, Mentha
arvensis +, Phleum hubbardi +, Pimpinella
saxifraga +, Plantago lanceolata +, Plantago major
+, Prunella vulgaris +, Ranunculus repens +,
Stellaria graminea +, Taraxacum officinale
+,Veronica chamaedrys +, Vicia cracca +.

Zápis . 8: Muránska planina; Murá ,
Ve ká Lúka, lúka nad cestou, pastva 2x
ro ne, plocha: 5 x 5 m, N 48°46.23,00´ E
20°03.45,40´; 893 m n.m, exp. JZ; po et
druhov: 25; 18.9.2013; J. Martincová.
Dactylis glomerata 3, Trifolium repens 3, Agrostis
capillaris 2, Taraxacum officinale 2, Trisetum fla-

vescens 2, Achillea millefolium 1, Centaurea phry-
gia 1, Leontodon autumnalis 1, Poa pratensis 1,
Trifolium pratense 1, Colchicum autumnale +, Cir-
sium arvense +, Crepis biennis +, Geranium
sylvaticum +, Lolium perenne +, Phleum pratense
+, Potentilla anserina +, Potentilla reptans +,
Plantago lanceolata +, Plantago media +,
Ranunculus acris +, Ranunculus repens +,
Rhinanthus serotinus +, Trifolium montanum +.

Záver
     Odlišnosti vo floristickom zložení mô-
žeme pozorova  hlavne na neprepásanej,
kosenej lúke, kde sme na sledovanej
ploche zaznamenali 35 rastlinných druhov
a ktorá bola druhovo najpestrejšia.
     Floristický výskum na sledovaných lo-
kalitách potvrdil, že pasenie vo ve kej mie-
re vplýva na zloženie využívaných plôch a
pri nadmernom spásaní dochádza zmenám
v druhovom zložení pôvodných spolo-
enstiev. Pozorovali sme odlišnosti vo flo-

ristickom zložení medzi spásanými poras-
tami a medzi kosným porastom. Kým pri
intenzívnom pasení ( astejšie spásanie a
vyššie za aženie) porast nadobudol nízko-
bylinný charakter s prevládajúcou ateli-
nou plazivou, pri extenzívnej pastve si po-
rast zachováva pôvodný typ spolo enstva.
Kosený  porast  je  tým,  že  sa  každoro ne
hnojí konským hnojom, tvorený hlavne
produk nými druhmi tráv, o sa odráža vo
vyššom zastúpení živín v pôde, predovšet-
kým dusíka.
     Pri dlhodobom stádlení koní na jednej
ploche, podobne ako v prípade košarovania
u oviec, dochádza k úplnému zni eniu pô-
vodného porastu a k rozšíreniu ruderálnych
a nitrofilných druhov s prevládajúcimi
druhmi Rumex sp, Cirsium sp, Elytrigia
repens, at . Nesprávne košarovanie spôso-
buje až degradáciu poloprírodných tráv-
nych porastov. Preto z h adiska ochrany
biodiverzity sa odporú a strieda  plochy
s intenzívnym využívaním s menšou inten-
zitou za aženia, resp. nepás  na ploche
aspo  jednu pasienkovú sezónu, aby sa
podporila druhová bohatos  trávneho po-
rastu. Pre jednotlivé sledované lokality boli
navrhnuté najvhodnejšie spôsoby obhospo-
darovania. Pri nižšej intenzite obhospo-
darovania odporú ame v asné jarné spá-
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sanie, v lete uskuto ni  jednu kosbu, na-
ko ko pri nižšej intenzite ostáva na pa-
sienku ve ké množstvo nedopaskov a hro-
madí sa starina. Najnižšie za aženie 0,3
DJ/ha sa javí ako neposta ujúce. Za aženie
1 DJ/ha vzh adom k predchádzajúcemu
intenzívnejšiemu využívaniu spôsobilo niž-
šiu diverzitu, s prevahou ateliny plazivej
a nízko stebelnatých rastlinných druhov.
Celkové za aženie bolo posta ujúce. Na
sledovanej ploche sa vyskytovali aj za-

mokrené miesta s vä ším výskytom Scir-
pus sylvaticus. Každoro né hnojenie lúk
konským hnojom na kosenej lúke sa pod a
pôdnych pomerov a vyššieho obsahu du-
si nanov v pôde javí ako nadbyto né a sta-
ila by aplikácia konského hnoja raz za 3

roky.  Pastva koní  raz a 2-krát ro ne v NP
Muránska planina umož uje zachova  dru-
hovú biodiverzitu v o najprirodzenejšom
stave a tým aj vysokú prírodnú hodnotu.

Prieskum štruktúry a produkcie sušiny trávnych porastov v odlišných
pôdno-ekologických  podmienkach Slovenska

Ing. Miriam Kizeková, PhD.1, Ing. ubica Jan ová1, Ing. Zuzana Dugátová1, Ing. Jozef
underlík, PhD. 1, Ing. Radoslava Kanianska, CSc.2, RNDr. Jarmila Makovníková, CSc.3

1Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov a
horského po nohospodárstva Banská Bystrica
2 Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied
3 Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a
ochrany pôdy

     Trávne  porasty predstavujú krmovino-
vú základ u pre prežúvavce. To znamená,
že produkcia objemového krmiva je pri-
márnou ekosystémovou službou poloprí-
rodných aj intenzívnych trvalých trávnych
porastov. Táto služba má svoje nenahra-
dite né miesto najmä v rozvojových kra-
jinách Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky,
kde je ve a domácností existen ne zá-
vislých na chove dobytka a sú asne sa vý-
roba mlieka a mäsa z trávnych porastov
významnou mierou podie a na tvorbe HDP
krajiny. V Európe je v sú asnom období
naopak prebytok produktov živo íšneho
pôvodu a z tohto dôvodu sa v spolo nosti
prikladá zásobovacej ekosystémovej službe
trávnych porastov menší význam ako by si
zasluhovala.
     Je všeobecne známe, že produkcia nad-
zemnej fytomasy trávneho porastu je deter-
minovaná environmentálnymi podmienka-
mi, botanickým zložením,  spôsobom a in-
tenzitou  obhospodarovania a využívania.
Na tvorbe úrody nadzemnej fytomasy sa
podie ajú tri hlavné agrobotanické skupiny

– trávy,  leguminózy a byliny. Z h adiska
krmovinárskeho, trávy poskytujú kvalitné
objemové krmivo pri dodržiavaní optimál-
nych termínov zberu. Pri oneskorených
kosbách dochádza k starnutiu a lignifikácii
rastlinných pletív, o sa nepriaznivo pre-
javuje na nutri nej hodnote objemového
krmiva. Leguminózy sú byliny, avšak zara-

ujeme ich do osobitnej agrobotanickej
skupiny, pretože  majú vysokú k mnu
hodnotu a poskytujú bielkovinovú zložku
výživy. Z ekologického h adiska je výz-
namná fixácia vzdušného dusíka hr ko-
tvornými baktériami a zanechávanie ve -
kého množstva fytomasy bohatej na dusík.
Byliny významne ovplyv ujú výživu
a zdravotný stav zvierat. Vyzna ujú sa che-
mickou heterogenitou, majú lepší mine-
rálny profil ako trávy, vysoký obsah váp-
nika, hor íka, sodíka, kobaltu, selénu, že-
leza, fosforu, molybdénu a podporujú  ko-
lobeh minerálnych prvkov v rámci tráv-
neho ekosystému. Dôležitou sú as ou nad-
zemnej fytomasy je aj m tva fytomasa –
opad a starina, ktorej množstvo ovplyv uje
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jednak kvalitu fytomasy trávneho porastu,
ale aj fungovanie trávnych ekosystémov.
Množstvo, chemické zloženie opadu
a rýchlos  jeho rozkladu ovplyv uje dos-
tupnos  živín v trávnych ekosystémoch o
sa následne prejavuje na aj na produkcii
nadzemnej fytomasy, ako aj na štruktúre a
zložení rastlinných spolo enstiev.
     Ke že morfologické, biologické aj kva-
litatívne vlastnosti týchto agrobotanických
skupín majú dopad na produk né para-
metre trávnych porastov ako aj na stabilitu
trávnych ekosystémov, hodnotenie zastú-
penia jednotlivých skupín v nadzemnej fy-
tomase má svoje významné postavenie v
ekologických aj po nohospodársky orien-
tovaných prácach. Cie om príspevku je
porovnanie úrody sušiny rôzne využí-
vaných trvalých trávnych porastov, nachá-
dzajúcich sa v odlišných environmen-
tálnych podmienkach Slovenska a jej
štruktúry z h adiska percentuálneho zastú-
penia agrobotanických skupín.

Materiál a metóda
     Hodnotenie vybraných parametrov pre-
biehalo na trvalých trávnych porastoch v
rokoch 2014 a 2015 v lokalitách Strá any,
Medovarce, Závod, oltovo, Tajov a
Liptovská Tepli ka. Lokalita Strá any
(121 m n.m.) sa nachádza v oblasti Vý-
chodoslovenskej pahorkatiny v okrese Mi-
chalovce. Lokalita patrí do teplej agro-
klimatickej oblasti, agroklimatického okrs-
ku T5 – teplý, mierne suchý s chladnou
zimou. Dlhodobý úhrn zrážok je  559 mm
a priemerná ro ná teplota je 8,9°C, Pôd-
nym typom je fluvizem, pôdny druh je
ílovitá pôda. V Strá anoch sa nachádzal
intenzívne obhospodarovaný pasienkový
porast. Lokalita Medovarce je lokalizovaná
na Krupinskej planine v nadmorskej výške
151 m n. m. Na lokalite je fluvizem modál-
na, nekarbonátová, vyvinutá na fluviálnych
sedimentoch. Modelová lokalita patrí do
teplej agroklimatickej oblasti, agroklima-
tického okrsku T5 – teplý, mierne suchý s
chladnou zimou, s dlhodobým úhrnom zrá-
žok 606 mm a  priemernou ro nou teplotou
9,5°C. V modelovej lokalite Medovarce sa

nachádzala psiarková lúka, ktorá sa v jar-
nom období kosila a v druhej polovici
vegeta ného obdobia trávny porast spásali
ovce. Stanovište oltovo (357 m n.m.) je
lokalizované v oblasti Slovenského krasu v
okrese Rož ava. Nachádza v teplej agro-
klimatickej oblasti, agroklimatickom okrs-
ku T7 – teplom, mierne vlhkom s chladnou
zimou, s dlhodobým úhrnom zrážok  620
mm a priemernou ro nou teplotou 8,6 °C.
Pôdnym typom je kambizem, pôdny druh
je hlinitá pôda. Na stanovišti oltovo bol
poloprírodný trávny porast umiestený na
svahu a vzorky fytomasy sa odoberali
z vrchnej asti svahu (plato), strednej asti
a z bázy svahu. Lokalita Tajov patrí do
podhorskej oblasti a nachádza sa v Krem-
nických vrchoch (597 m n.m.) v okrese
Banská Bystrica. Patrí do  mierne teplej
agroklimatiskej oblasti, agroklimatického
okrsku M7 – mierne teplého silne vlhkého
vrchovinového, s dlhodobým úhrnom zrá-
žok  795 mm a priemernou ro nou teplotou
8,1°C. Pôdnym typom je kambizem, pôdny
druh je hlinitá pôda. Pre hodnotenie tráv-
nych porastov v horskej oblasti bola vy-
braná Liptovská Tepli ka (934 m). Táto
lokalita sa nachádza v Nízkych Tatrách, v
mierne chladnom agroklimatickom okrsku,
s dlhodobým úhrnom zrážok 950 mm a
priemernou ro nou teplotou 6,2°C. Pôd-
nym typom je rendzina, pôdny druh je
hlinitá pôda. Poloprírodný trávny  porast sa
využíva ako jednokosná lúka s prepasením
v jesennom období. Vzorky nadzemnej fy-
tomasy sme odobrali na jar a v jeseni zo
štyroch bodov v tvare písmena Z, pri om v
každom bode sa odobrala vzorka z plochy
0,5 m x 0,5 m. Pre stanovenie hmotnost-
ného podielu agrobotanických skupín sme
vzorky ru ne rozdelili, odvážili a vysušili
do konštantnej hmotnosti pri 60°C. Vo
vzorkách sa stanovil obsah sušiny vážkovo
sušením  pri teplote 103 ± 2°C.

Výsledky
     V prvom roku sme najnižšiu aj naj-
vyššiu produkciu sušiny fytomasy na
hodnotených lokalitách evidovali v lokalite

oltovo (tabu ka 1). 2,57 t.ha-1 sušiny bolo
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zaznamenaných na trávnom poraste nachá-
dzajúcom sa na svahu, a naopak, trávny
porast na báze svahu dosiahol až 11,64
t.ha-1 sušiny. Vysokou produkciu sa vy-
zna oval aj intenzívny trávny porast

v Strá anoch (9,83 t.ha-1).   Pri  ostatných
lokalitách sme zaznamenali úrodu  sušiny
od 2,68 t.ha-1 (Závod) do 3,48 t.ha-1 ( ol-
tovo vrchná as  svahu).

Tabu ka 1 Produkcia sušiny na lokalitách v rokoch 2014 a 2015
2014 2015Lokalita 1. odber 2. odber Spolu 1. odber 2. odber Spolu

Strá any 3,16 6,67 9,83 1,55 2,10 3,65
Medovarce 2,82 2,16 4,98 2,61 4,20 6,81
Závod 1,61 1,07 2,68 1,37 2,70 4,07

oltovo plato 1,97 1,51 3,48 0,68 1,60 2,28
oltovo svah 1,46 1,10 2,56 0,80 1,79 2,59
oltovo  báza svahu 2,70 8,94 11,64 1,33 2,25 3,58

Tajov 1,29 1,55 2,84 1,28 2,03 3,31
Liptovská Tepli ka 1,64 1,22 2,86 1,57 2,13 3,70

     Pre rok 2015 bol charakteristický deficit
zrážok po as vegeta ného obdobia. Táto
skuto nos  sa prejavila najmä na úrode
sušiny trávnych porastov v lokalitách s naj-
vyššou produkciou v roku 2014. Pri inten-
zívnom trávnom poraste v Strá anoch sme
zaznamenali celkovú úrodu 3,65 t.ha-1, o
predstavuje len 40 % z produkcie sušiny
v roku 2014. Podobný stav sme evidovali
aj pri trávnom poraste v oltove na báze
svahu, kde produkcia sušiny  bola v roku
2015 o 70 % nižšia v porovnaní s rokom
2014. Pri trávnych porastoch, ktoré sa
nachádzajú vo vyšších nadmorských výš-
kach (Tajov a Liptovská Tepli ka) sme e-
vidovali opa ný trend a to vyššiu úrodu
sušiny v druhom roku sledovania. Pri ana-

lýze dynamiky tvorby produkcie sušiny po-
as sledovaného obdobia dvoch rokov sme

zistili rozdielne trendy. V roku 2014 vyššiu
produkciu sušiny fytomasy dosiahla vä -
šina trávnych porastov na jar v prvom od-
bere, zatia o v druhom roku sme na všet-
kých trávnych porastoch evidovali vyššiu
produkciu v druhom jesennom odbere.
     Pre trávne porasty je charakteristická
prevaha tráv v jarnom období. Táto sku-
to nos  sa prejavila na vä šine hodno-
tených trávnych porastoch. Nízke hmot-
nostné zastúpenie trávnej zložky v sušine
nadzemnej fytomasy sme zaznamenali na
trávnom poraste v lokalite Závod a v ol-
tove na svahu a aj na báze svahu (tabu ka
2).

Tabu ka 2 Percentuálne zastúpenie agrobotanických skupín na úrode sušiny v roku 2014
Trávy Leguminózy Byliny Opad
Odber Odber Odber OdberLokalita

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
Strá any 76 46 12 0 5 9 7 45
Medovarce 70 38 1 0 5 31 24 31
Závod 38 42 7 0 20 26 35 32

oltovo plato 51 57 18 0 24 17 7 26
oltovo svah 25 20 3 1 50 54 22 25
oltovo  báza svahu 27 39 39 4 26 38 8 19

Tajov 81 60 6 1 12 9 1 30
Liptovská Tepli ka 60 57 0 0 24 13 16 30

     Bylinná zložka dominovala v sušine
nadzemnej fytomasy v druhom odbere.

V roku 2014 sme zistili, že odumreté asti
sa akumulovali v trávnom poraste najmä
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v druhej polovici vegeta ného obdobia,
ke že hmotnos  opadu v nadzemnej fyto-

mase varírovala od 19 % ( oltovo báza
svahu) do 45 % (Strá any).

Tabu ka 3 Percentuálne zastúpenie agrobotanických skupín na úrode sušiny v roku  2015
Trávy Leguminózy Byliny Opad
Odber Odber Odber Odber

Lokalita 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
Strá any 77 39 6 0 17 30 1 31
Medovarce 70 54 1 3 6 24 24 19
Závod 61 33 7 0 18 11 14 56

oltovo plato 58 41 0 0 21 7 21 52
oltovo svah 34 30 6 0 36 17 24 53
oltovo  báza svahu 44 47 3 0 46 22 7 31

Tajov 78 70 5 2 14 12 4 16
Liptovská Tepli ka 46 69 0 0 19 11 36 21

     Percentuálne zastúpenie agronomickej
skupiny tráv v sušine nadzemnej fytomasy
bolo v roku 2015 podobné ako v pred-
chádzajúcom roku (tabu ka 3). V skupine
leguminóz sme na všetkých lokalitách za-
znamenali zníženie oproti roku 2014. Na-
opak hmotnostný podiel opadu bol na vä -
šine lokalít vyšší už na jar 2015 v po-
rovnaní s jarným odberom v roku 2014.

     Výsledky dvojro ného  prieskumu pro-
dukcie sušiny na modelových lokalitách
potvrdili vplyv interných faktorov a ma-
nažmentu na produkciu sušiny nadzemnej

fytomasy a na jej štruktúru. K najpro-
duk nejším trávnym porastom patril pa-
sienkový trávny porast v Strá anoch, ktorý
sa intenzívne využíval pasením hovädzieho
dobytka a jeho botanické zloženie bolo po-
zmenené prísevom kultúrnych vyš ach-
tených druhov tráv a leguminóz. Na ostat-
ných modelových lokalitách sa trávne po-
rasty využívali extenzívnym spôsobom
a produkcia sušiny bola okrem priebehu
poveternostných faktorov determinovaná
pôdnymi  podmienkami, nadmorskou výš-
kou a ich botanickým zložením.

Po akovanie
Príspevok bol spracovaný v aka podpore  projektov: APVV-0098-12 Analýza, modelovanie
a hodnotenie agroekosystémových služieb a  opera ného programu Výskum a vývoj v rámci EÚ,
ITMS 26220220193 Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných podmienok
Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Strávite nos  krmív z biotopov horských kosných a vysokohorských
trávnych porastov

Ing. Stela Jendrišáková, PhD.

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

     Trávne porasty sú zložitými rastlin-
nými spolo enstvami, ich druhová diver-
zita, závisí od podmienok vonkajšieho pro-
stredia. Charakter spolo enstva ur ujú do-

minantné  druhy. V podmienkach mierne-
ho pásma, do ktorého patrí i naše územie,
sú základnou zložkou a tiež hlavným po-
dielom z produkcie organickej hmoty tráv-
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nych porastov druhy z ade lipnicovitých
(Poaceae). Z h adiska hmotnostného po-
dielu sú druhou významnou skupinou lú -
ne a pasienkové byliny. Sú to druhy z rôz-
nych adí. Byliny sú skupinou, pre ktorú
je charakteristická nielen botanická rozma-
nitos , ale i rozmanitos  biologických pre-
javov. Skupina bylín výrazne ovplyv uje
obsah minerálnych a stopových prvkov a
špecifické dietetické vlastnosti krmiva, i
už pozitívne alebo i negatívne. Tre ou vý-
znamnou zložkou trávnych porastov je
skupina leguminóz ( Fabaceae),
ktorej hmotnostný podiel je spravidla naj-
nižší, hoci sa stretávame výnimkou, ktorou
sú trávne porasty s extenzívnym manaž-
mentom na od ahlých plochách, v blízkosti
lesnej vegetácie, kde môže tvori  význam-
ný podiel fytomasy vika lesná (Vicia
sylvatica). Kvantitatívny pomer medzi jed-
notlivými zložkami porastu (trávy, legu-
minózy a byliny) alebo dominancia niekto-
rého rastlinného druhu, ur uje chemické
zloženie porastu a tým výživnú a k mnu
hodnotu.
     Kvalita krmovín je závislá od veku
resp. vývojového štádia porastu, výživy
a hnojenia a predovšetkým floristického
zloženia. Trávy sú skupinou rastlín  pomer-
ne homogénneho chemického zloženia.
Kvalita tráv je v negatívnej korelácii
s kvantitatívnym zastúpením vlákninovej
frakcie v bunkových stenách a vzájomných
pomerov jej zložiek (celulóza, ligno-
celulóza, lignín, pektín, kutín, fenolové ky-
seliny, kremík), ktoré vplývajú na strávi-
te nos  bunkoých stien, od ktorej závisí
strávite nos  organickej hmoty (bunkový
obsah je strávite ný na 98%), t. j. Energe-
tická hodnota krmiva. Pre byliny je typická
vysoká chemická i kvalitatívna heterogeni-
ta. Kvalita dvojklí nolistových rastlín je
ovplyvnená nízkym obsahom vlákninovej
frakcie a vysokým obsahom cytoplazma-
tických komponentov. Cytoplazmatické
komponenty tvoria chemické štruktúry pri-
márnych metabolitov (cukry, N-látky, lipi-
dy at .), ktoré majú potenciálne priaznivý
vplyv na kvalitu krmiva a sekundárnych
metabolitov, ktoré sú charakterizované ako

organické látky obranného charakteru, ich
hlavnou úlohou je stimulácia a podpora
primárneho metabolizmu v podmienkach
nepriaznivých pre rast a vývoj rastlinného
organizmu. Pre leguminózy je typické che-
mické zloženie s nízkou koncentráciou
vlákniny, koncentrácie a zloženia lignínu,
koncentrácie fenolových skupín, vysoký
obsah N-látok a strávite nos  na úrovni 60
– 80%. atelinoviny obsahujú rizikové lát-
ky glykozidy (saponíny, kyannogénne gly-
kozidy at .), spôsobujúce poruchy orien-
tácie, zrýchlené dýchanie, nadúvanie a
tetanické k e, po prekro ení 12 kg sušiny
v dennom príjme pasienkového krmiva.

alšími skupinami rizikových látok sú
fenolické látky, fytoestrogény at .
     Výživa zvierat je založená na princípe
premeny prijatých živín krmiva na ži-
vo íšne produkty prostredníctvom tráviacej
sústavy. Z tohto dôvodu je strávite nos
krmiva významným kritériom správnej vý-
živy hospodárskych zvierat. Strávite nos
krmiva ovplyv uje zloženie krmív. So
stúpajúcou úžitkovos ou sa strávite nos  a
koncentrácia strávite ných živín v k m-
nych dávkach musí zvyšova . Vzh adom
na ohrani ené schopnosti tráviaceho traktu
prijíma  krmivá malo by by  v rovnakom
objeme krmiva viac strávite ných živín,
iže strávite nos  organickej hmoty by ma-

la by  vyššia.
     Trávenie v tráviacej sústave môžeme
všeobecne definova  ako proces selekto-
vania látok na látky využite né organiz-
mom, t. j. živiny a látky ktoré sú nestrá-
vite né a organizmus ich vylú i. Z tohto
dôvodu je strávite nos  krmiva význam-
ným kritériom správnej výživy hospo-
dárskych zvierat. Vo výžive poly-
gastrických zvierat má v  procese trávenia
špecifickú  úlohu systém predžalúdkov,
kde dochádza k mikrobiálnemu a enzyma-
tickému tráveniu.
     Trávenie u teliat v najmladšom veku sa
výrazne odlišuje od trávenia dospelých
zvierat. Vývoj predžalúdkov sa u teliat u-
kon uje vo veku 8 až 9 mesiacov (do tohto
obdobia sa vyvíjajú aj pohyby predžalúd-
kov a nastáva ich osídlenie baktériami
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a protozoami). V prvých d och života, ke
ešte nie sú vyvinuté predžalúdky, pracuje
iba vlastný žalúdok – slez. Postupne si
navykajú na skrmovanie objemových kr-
mív, dochádza k osíd ovaniu predžalúdkov
potrebnou mikroflórou, ale i k jeho rozši-
rovaniu, zvyšuje aktivita enzýmov trávia-
cich škrob (amyláza) a cukor (maltáza a sa-
charáza), ktoré umož ujú ich strávenie
a využívanie v látkovom metabolizme.
Ve mi intenzívne sa u teliat po narodení
vyvíja predžalúdok – najmä jeho as  –
bachor. V bachore prostredníctvom mikro-
biálnej flóry vytvárajúcej enzým celulázu
získavajú te atá schopnos  trávi  vlákninu
a vytvára  si mikrobiálne bielkoviny pre
potreby vlastného organizmu. Te atá vo
veku 1,5 mesiaca sú už schopné trávi
vlákninu a jej hlavnú zložku celulózu na 50
% a trojmesa né te atá až na 75 %. Svojou
innos ou sa tak predžalúdok 3 mesa ných

teliat približuje funkcii predžalúdka dospe-
lých prežúvavcocv. Vek, v ktorom možno
te atá za  k mi  len rastlinnými krmi-
vami závisí od návyku na tieto krmivá.
Dospelé prežúvavce prijímajú objemové
krmivá vo ve kom množstve. V bachore je
krmivo nieko ko hodín trávené, premieša-
vané a mechanicky narušované. Vplyvom
špecifického pôsobenia mikrobiálnych en-
zýmov dochádza v bachore k štiepeniu ce-
lulóz, k hydrolýze degradovate ných dusí-
katých látok, k tvorbe bielkovín a syntéze
vitamínov, ktoré majú ve ký význam vo
výžive a metabolizme prežúvavcov. V ža-
lúdku, tenkom reve a hrubom reve do-
chádza k chemickému tráveniu.
      Strávite nos . K faktorom vplývajú-
cim na strávite nos  patrí vek zvierat, ná-
vyk na krmivo, úrove  výživy a rýchlos
pasáže, bachorový metabolizmus a pH,
a významným je i obsah sekundárnych me-
tabolitov v rastlinách. Základnou charakte-
ristikou krmív je ich variabilita v obsahu
proteínov a bezdusíkatých látok. Ukazova-
te om štruktúry trávneho spolo enstva je
jeho pestros , druhová diverzita, ktorú
zjednodušene vyjadrujeme po tom druhov,
ktoré vytvárajú spolo enstvo. Pri dominan-
cii dvojklí nolistových rastlinných druhov

v trávnych porastoch je významným uka-
zovate om kvality krmiva v konfrontácii
s obsahom sekundárnych metabolitov in-
dex potenciálnej negatívnej aktivity
(IPNA). IPNA kvantifikuje potenciálnu ne-
gatívnu reakciu inhibítorov nachádzajúcich
sa v rastlinnom organizme, resp. Spolo-
enstve rastlín. Požadované kritéria hodnôt

IPNA do 120 sp ajú hodnotené trávne po-
rasty iba v prvých kosbách. Byliny s vyso-
kou hodnotou IPNA vykazujú niekedy vy-
sokú strávite nos  v dôsledku nadhodnoco-
vania nízkeho obsahu vlákniny a jej  štie-
peniu vo fermenta nom prostredí in vitro v
porovnaní s obsahom v tráviacom trakte
prežúvavcov, t.j. v dôsledku pôsobenia po-
tenciálne aktívnych princípov. Štandardný
prídavok výluhu z týchto bylín k testova-
ným vzorkám s vysokou  strávite nos ou
vyvoláva významné zníženie aktivity pro-
teáz a celuláz v tráviacom trakte. Kvanti-
fikáciu týchto ú inkov vyjadruje  index po-
tenciálnej aktívnej fermentácie (IAFP),sta-
novený na základe množstva uvo nených
plynov v priebehu fermentácie a poklesu
pH. Rozsah tohto procesu je lineárnou
funkciou mikrobiálnej aktivity. Pri IAFP s
hodnotami < 100 majú druhy inhibi né

inky; kým hodnoty > 100 zara ujú dru-
hy do skupiny so stimula nými ú inkami.
Trávy a leguminózy patria ku skupine so
stimula nými ú inkami, no s ich stárnutím
nastáva zmena v tendencii a to smerom k
znižovaniu stimulácie. V druhých a tretích
kosbách hodnoty IPNA vysoko prekra ujú
požadovanú optimálnu hranicu. Nosite mi
vysokých hodnôt sú najmä Hypericum per-
foratum, Alchemilla vulgaris, Salvia pra-
tensis, Leontodon hispidus, Centaurea ja-
cea.

Výsledky
     V príspevku prezentujeme hodnoty ob-
sahu strávite nej organickej hmoty (SOH),
organickej hmoty (OH), dusíkatých látok
(N-Látok) a hrubej vlákniny (VL) v sušine
objemového krmiva z trávnych porastov.
Po as 3 rokov sme analyzovali dva typy
trávnych porastov, ktoré sa nachádzajú na
území Ve kej Fatry a sú klasifikované pod-
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a dokumentu Program rozvoja vidieka SR
ako Horské kosné lúky a Vysokohorské
trávne porasty. Odber vzoriek bol rea-
lizovaný 2 krát ro ne. Prvý odber vzoriek
fytomasy sme vykonali v termíne seno-
kosnej zrelosti a druhý odber v ase dopá-
sania mládzí. Obsah živín vo vzorkách kr-
mív sme laboratórne analyzovali pod a
Výnosu  MP SR . 2145/2004-100 a vý-
živnú hodnotu krmív sme zistili pod a
Výnosu MP SR . 39/2/2002-100. Výsled-
ky metódami ANOVA. Hodnoty vybra-
ných ukazovate ov výživnej hodnoty krmi-
va, prezentované v tabu ke . 1, nevyka-
zovali na hladine významnosti p<0,05 a
p<0,01 štatisticky významné rozdiely me-
dzi  vzorkami  HTP  a  VHTP  okrem  BNLV
(bezdusíkaté látky vý ažkové) na hladine
významnosti p<0,05. Na obr. 1 prezentuje-
me priemerné hodnoty kvantitatívnych pa-
rametrov krmív z horských kosných a vy-
sokohorských trávnych porastov.
     V analyzovaných vzorkách sme zistili
v krmive VHTP vyšší priemerný obsah
BNLV vo i krmivu z HTP. Rozdiel v ob-
sahu SOH, OH v krmivách bol minimálny.
V krmive z HTP bol vyšší priemerný obsah
pôvodnej sušiny (416,19 g.kg-1), obsah N-
látok (119,49 g.kg-1 v sušine 1), v krmive
HTP 112,04 g.kg-1 v sušine a hrubej  vlák-
niny 289,24 g.kg-1 v sušine). Z výsledkov
štatistického vyjadrenia uvádzaných v ta-
bu ke . 1 vyplýva, že variabilita  v prie-
meroch medzi najvä šou a najmenšou hod-
notou distribúcie údajov u jednotlivých
premenných (SOH, OH, BNLV a vybra-
ných ukazovate ov výživnej hodnoty) je
rozdielna medzi krmivami z jednotlivých
typov trávnych porastov (VHTP a HTP).
     Analyzované vysokohorské trávne po-
rasty (VHTP) predstavujú ovsíkové a troj-
štetové lúky podhorské a horské. V druho-
vom zložení sú dominantne a konštantne
zastúpené širokolisté byliny a lú ne druhy,
na obr. 2 prezentujeme pokryvnos  bota-
nických skupín v % vysokohorských a
horských kosných trávnych porastov. Z
druhov, ktoré prekra ujú hodnoty IPNA
sme zaznamenali typický taxón VHTP Al-
chemilla sp. (IPNA 224).

     Biotopy horských kosných lúk (HTP)
tvorili jedno až dvojkosné lúky s prevahou
vysokosteblových, krmovinársky hodnot-
ných tráv, ako ovsík oby ajný, psiarka
lú na, trojštet žltkastý, tomka vo avá a by-
lín. Sú druhovo bohaté, ich typické druho-
vé zloženie sa však mení pod a typu sta-
noviš a a spôsobu obhospodarovania.
Z druhov patriacich ku charakteristickým
taxónom HTP, a ktoré vysoko prekra ujú
hodnoty IPNA v 2. kosbách sme zazname-
nali taxóny Salvia pratensis (IPNA 193),
Leontodon hispidus (IPNA 184).

Záver
     Strávite nos  organickej hmoty (SOH)
je pre objemové krmivá z TTP nestabilná
hodnota, kolíše vplyvom mnohých fakto-
rov (vegeta ná fáza, stupe  lignifikácie
pletív, klimatických faktorov, technológie
zberu, spôsobu konzervovania a uskladne-
nia). Hodnota SOH má rozhodujúci vplyv
na dobrovo ný príjem krmiva a sú asne
ovplyv uje množstvo živín a energie, ktoré
má zviera k dispozícii. Hodnotu SOH je
nevyhnutné pozna  k výpo tu energetickej
úrovne krmiva NEL a NEV (nettoenegia
laktácie a nettoenergia výkrmu) pomocou
regresných rovníc. BNLV zah ajú predo-
všetkým škrob, glykogén, jednoduché cuk-
ry, inulín, pektíny (lignín, hemicelulózy).
Nedegradované N-látky sú priamym zdro-
jom aminokyselín pre zviera. revná strá-
vite nos  nedegradovaných bielkovín kr-
miva sa pri vä šine krmív pohybuje v
rozsahu 70-90%. Degradovate né N-látky
sú zdrojom dusíka pre bachorovú mikro-
flóru, mikrobiálny proteín je vysoko  strá-
vite ný a má ve kú biologickú hodnotu
(nad 90 %). Z h adiska využívania orga-
nickej hmoty krmiva je významný obsah
štrukturálnych a neštrukturálnych sachari-
dov, lebo ovplyv ujú celkovú strávite nos
organickej hmoty, resp. množstvo fermen-
tovate nej organickej hmoty pre proteo-
syntézu. Intenzita bachorovej syntézy mi-
krobiálnych bielkovín závisí od zloženia

mnej dávky. Najvyššia je vtedy, ak je pri
dostato nom obsahu ahko fermentovate -
ných sacharidov plynule k dispozícii odpo-



32

vedajúce množstvo degradovate ných N-
látok. Intenzitu mikrobiálnej proteosyntézy
tiež ovplyv uje príjem sušiny, pH bachora,
pomer jadrových a objemových krmív a

alšie faktory. Trávy majú v porovnaní
s atelinovinami nižší obsah N-látok, vyšší
obsah tuku, BNLV a tým aj vyššiu ener-
getickú hodnotu. Strávite nos  N-látok, tu-
ku i BNLV je vysoká, naopak vláknina je
ve mi ažko strávite ná.
     Z h adiska vplyvu na kvalitu sušiny
sena z trávnych porastov sú za významné
považované rozpustné fenolové polyméry
– taníny. Zdrojom rozpustných fenolov sú

najmä lú ne byliny. alšou ve mi význam-
nou frakciou sú esterifikované fenolové
kyseliny. Ich primárnym pôsobením je ne-
gatívny vplyv na prenikanie celulotických
enzýmov do vlákninovej štruktúry a tým aj
ovplyvnenie strávite nosti živín. Nosite mi
ich vyššej koncentrácie je sušina sena z
letno-jesenných kosieb. ade s vyššou
koncentráciou fenolových látok (fenolové
kyseliny, polyméry fenolov), sú napr. e-
ade Rosaceae a Geraniaceae a vyvolávajú

výraznejšie inhibi né aktivity. Rastliny s
toxickými organickými kyselinami tiež
vykazujú pokles fermenta nej aktivity.

Tab. 1 Variabilita SOH a vybraných ukazovate ov výživnej hodnoty objemového krmiva
trávnych porastov HTP a VHTP

Typ Porastu Mean Std Error Std Deviation Min Max Range Variance
SOH (g.kg-1) HTP 539,16 1,362 8,172 520,52 552,98 32,46 66,787

VHTP 539,376 1,502 7,356 523,67 551,11 27,44 54,109
OH (g.kg-1) HTP 913,828 2,309 13,852 882,23 937,26 55,03 191,888

VHTP 914,196 2,545 12,469 887,58 934,08 46,5 155,475
BNLV (g.kg-1) HTP 472,922 5,582 33,492 395,26 532,00 136,74 1121,74

VHTP 494,432 5,389 26,399 438,74 544,17 105,43 696,916
N-látky (g.kg-1) HTP 119,498 4,469 26,812 81,53 190,11 108,58 718,896

VHTP 112,046 4,232 20,733 83,58 164,98 81,4 429,843
Vláknina (g.kg-1) HTP 289,244 6,828 40,969 215,12 406,18 191,06 1678,497

VHTP 274,581 5,139 25,175 224,62 308,88 84,26 633,763
Popol (g.kg-1) HTP 86,172 2,309 13,852 62,74 117,77 55,03 191,879

VHTP 85,804 2,545 12,469 65,92 112,42 46,5 155,475
Vysvetlivky: HTP – horský kosný trávny porast, VHTP-vysokohorský trávny porast, SOH – strávite ná
organická hmota, OH – organická hmota, BNLV – bezdusíkaté látky vý ažkové, N – látky – dusíkaté látky,
Mean- priemer , Std Error- štandardná chyba , Std Deviation- štandardná odchylka , Min.- minimálna hodnota,
Max.- maximálna hodnota, Range- varia né rozpätie, Variance – variancia

Obr. 1 Priemerné hodnoty kvanlitatívnych parametrov krmív z horských kosných
a vysokohorských trávnych porastov
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Obr. 2 Pokryvnos  (%) botanických skupín vysokohorských a horských kosných trávnych
porastov

Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Opera ného programu Výskum a vývoj v rámci EÚ,
ITMS 26220220193 Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných podmienok
Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Energetické možnosti využitia TTP v kontexte ostatných
po nohospodárskych plodín

RNDr. Štefan Pollák1, Ing. Martin Lieskovský PhD.2, Ing. Katarína Hr ková3, Mgr. Marcela
Gubišová, PhD.3, Ing. Mariana Jan ová, PhD.1, Ing. Ján Daniel4, Ing. Jozef Gubiš, PhD.3, Ing.
Alžbeta Žofajová, PhD.3

1 Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica
2 TU Zvolen – Katedra lesnej ažby, logistiky a meliorácií
3 Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby –
Pieš any
4 Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá

     V ostatnom období rastie dopyt po ob-
novite ných zdrojoch biomasy, ktorý je
podporený legislatívnou úpravou na úrovni
EÚ aj na národnej úrovni. Zvyšujúce sa
povedomie spotrebite ov tiež napomáha
tejto skuto nosti. Oproti drevným peletám

je v produkcii peliet z iných rastlinných
materiálov zrejmý prudký nárast ich pro-
dukcie. Surovinou je najmä slama obilnín.
Tiež sa uplat uje repková slama a fy-
tomasa z trvalých trávnych porastov. K to-
mu sa pridávajú energetické rastliny a rôz-
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ne druhotné suroviny, napr. zbytky po
istení obilnín, hrachu, maku, anu, ku-

kurice, repky a iných. Ceny rastlinných pe-
liet boli v roku 2010 na úrovni 60 % ceny
drevných peliet. V sú asnosti sa ceny tak-
mer vyrovnávajú a odrážajú sa v nich skôr
parametre výhrevnosti a kvality vyjadrené
deklarovanou normou. Na Slovensku v ro-
ku 2015 bolo evidovaných 858 147 ha TTP
na ktorých je možné pri primeraných
pratotechnických opatreniach zdvojnásobi
produkciu sušiny a túto využi  na ener-
getické ú ely.
     Výmery vhodných plôch je možné zvý-
ši  za lenením bielych plôch, revitalizá-
ciou území a taktiež zmenou využívania
intravilánu obcí a tým zvýši  produkciu
biomasy, ktorá prinesie alšie benefity vo
forme zadržiavania vody v krajine, zmier-
ovania klimatických extrémov, protilavi-

nóznych opatrení, vetrolamov, obohatenia
biotopov, zvýšenia po tu stanovíš  pre ži-
vo íchy. A v neposlednom rade znovuna-
vrátenie kultúrneho rázu krajine. Biomasa
môže hra  významnú úlohu pri znížovaní
závislosti na importe fosílnych zdrojov,
šetrení devízových zdrojov a môže sa sta
silným impulzom rozvoja lokálnej výroby
energie a tepla. Biomasa sa môže sta  do-
konca strategickou surovinou ak geopo-
litické napätie spochybní transportné trasy
uh ovodíkov a môže o u nasta  silný kon-
kuren ný boj. Cezhrani né regióny už te-
raz môžu aži  z rôznej výšky legislatívnej
podpory po nohospodárskych plôch.
     Je dôležité, aby spotrebitelia upred-
nost ovali lokálne produkovanú biomasu.
Sú návrhy, aby sa jednalo o spotrebu bio-
masy do vzdialenosti 50 km. To je však už
záležitos  vývoja legislatívy, firemnej kul-
túry producentov tepla a energie a v ne-
poslednom rade na tlaku spotrebite ov.
Agropalivá vo forme brikiet a peliet majú
už teraz svoje miesto u ve kovýrobcov ako
zdroje energie a tepla a presadzujú sa aj
u malospotrebite ov. Referen ný preh ad
technických noriem v porovnaní s technic-
kou normou platnou v SR udáva tabu ka .
1. V sú asnom období sú už na slo-
venskom trhu dostupné certifikované spa-

ovacie zariadenia na spa ovanie trávnych
peliet, prípadne peliet z po nohospodárskej
fytomasy s výkonnostnou úrov ou potreb-
nou na vykurovanie aj rodinných domov.

     V našich experimentoch sme zhromaž-
dili tri rôzne skupiny po nohospodárskej
biomasy. Prvá skupina obsahovala vzorky
z nevyužívaných TTP, nedopaskov využí-
vaných TTP, seno TTP s prídavkom pilín
a 3 vzorky olejnín, obilnín a ich kombiná-
cie. Druhá skupina bola tvorená vzorkami
biomasy z intenzívnej po nohospodárskej
innosti. Tretia skupina vzoriek bola tvo-

rená netradi nými energetickými a technic-
kými plodinami, ktoré na svoju príležitos
ešte len akajú. V prvej skupine sme od-
skúšali možnosti spracovania fytomasy
z nevyužívaných trávnych porastov formou
výroby peliet. Do experimentu sme zaradili
5 vstupných substrátov fytomasy: metlica
trstnatá z TTP L. Tepli ka (vzorka 1), ple-
vy kostravy trsteníkovitej z isti ky tráv-
nych semien VP Diviaky (vzorka 2), plevy
mätonohu trváceho z VP Diviaky (vzorka
3),  seno  z  TTP  lokalita  Tajov  (vzorka  4),
seno z TTP lokalita Suchý vrch s prímesou
pilín (vzorka 5). Vzorky fytomasy boli na
VÚTPHP Banská Bystrica dosušené pod
10  %  vlhkosti  a  rozdrvené  na  reza ke  RS
650. Peletovanie prebiehalo v Centre Bio-
masy v Banskej Bystrici na peletovacej lin-
ke MGL 200. Pelety boli testované na Ka-
tedre lesnej ažby, logistiky a meliorácií
Technickej univerzity vo Zvolene. Pomo-
cou kalorimetra IKA C200 boli stanovené
základné charakteristiky:  relatívna vlhkos
[%], spa ovacie teplo [MJ.kg-1], výhrev-
nos  [MJ.kg-1] pod a ÖNORM M 7132 pri
vlhkosti 0 %, výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a
ÖNORM M 7132 v dodanom stave, vý-
hrevnos  [MJ.kg-1] pod a STN ISO 1928
v dodanom stave, obsah popola v hmot-
nostných %.
     Kvalita peletovacieho procesu je indi-
kovaná mernou hmotnos ou vyrobených
peliet. Pri našom experimente sme dosiahli
pomerne vysokú mernú hmotnos  peliet
950 kg.m-3. K mäknutiu peliet dochádzalo
pri teplote 780 °C, teplota te enia popola
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bola 960 °C, pri om odrol materiálu po 24
hodinách bol na úrovni len 3,8 % (údaje
pre vzorku . 1). Výsledky a kalorimetric-
ké merania uvádzame v tabu ke . 2. Naj-
lepšie výsledky z hodnotených 5 vzoriek
biomasy TTP v ukazovateli spa ovacieho
tepla a výhrevnos  pod a ÖNORM M
7132 pri vlhkosti 0 % dosiahla vzorka
metlice trstnatej (18,745 resp. 17,403
MJ.kg-1) a zárove  mala najnižší obsah po-
pola 5,73 % a druhú najnižšiu relatívnu
vlhkos  7,20 %. Nižšiu vlhkos  dosiahla
vzorka TTP seno + piliny (6,47 %), o pri-
pisujeme nízkej vlhkosti pridaných pilín.
Tento variant sa sú asne vyzna oval ve mi
vysokým podielom popola 32,49 %, o
znižovalo spa ovacie teplo na najnižšiu
úrove  zo stanovovaných vzoriek (14,146
MJ.kg-1). Na porovnanie sme pridali do
prvej skupiny tri vzorky peliet z po no-
hospodárskej biomasy. Biomasa pochádza-
la z odpadu po spracovaní olejnín, mala
vyšší obsah tuku, ktorý má vyšší energe-
tický potenciál a z toho dôvodu mala vyš-
šie hodnoty spa ovacieho tepla a výhrev-
nosti ako nami uvádzané testované pelety
z rôznych druhov tráv. Repkový odpad do-
siahol spa ovacie teplo až 22,599 MJ.kg-1.
Hlavne pri spracovaní repkového odpadu
vo forme peliet prichádza do úvahy sledo-
va  ukazovatele dioxínov. Repka olejná je
najviac chemicky ošetrovanou plodinou.
Na druhej strane by bolo zaujímavé ju pou-
žíva  v zmesi s inými druhmi biomasy,
ktoré nemajú také vysoké ukazovatele spa-
ovacieho tepla a výhrevnosti. Napríklad

zmes repkového odpadu a tráv by bola lep-
šie peletovate ná, zvýšili by sa energetické
ukazovatele vyšším obsahom zvyškových
olejnín z repky, zrýchlilo by sa peletovanie
a zárove  by sa znížilo opotrebovanie
peletovacej linky. Príkladom toho sú vzor-
ky Slne nicový a obilný odpad 1 a 2, ktoré
majú zna ne vysoké hodnoty spa ovacieho
tepla pri pomerne nízkych obsahoch popo-
la oproti vzorkám na báze biomasy TTP.
     V druhej skupine meraní (tab. 3) tvo-
renej vzorkami biomasy z intenzívnej po -
nohospodárskej innosti dosiahli v ukazo-
vateli spa ovacie teplo najvyššiu hodnotu

21,261 MJ.kg-1 pelety z rasce. O málo
nižšia hodnota bola dosiahnutá pri repko-
vom odpade z dôvodu vysokého obsahu
zostatkových tukových látok. Prekvapivo
vysokú hodnotu spa ovacieho tepla dosiah-
la aj vzorka ateliny, o pripisujeme jej
zberu v optimálnom krmovinárskom termí-
ne z dôvodu vysokého obsahu vodoroz-
pustných cukrov. Vo všetkých testovaných
vzorkách sme zaznamenali vyššiu hodnotu
relatívnej vlhkosti (>10,3 %), bola tiež do-
siahnutá vysoká hodnota spa ovacieho tep-
la a výhrevnosti, okrem obilného odpadu 2,
kde spa ovacie teplo nadobudlo najnižšiu
hodnotu v danej skupine (16,639 MJ.kg-1).
     V tretej skupine meraní (tab. 4) tvorenej
vzorkami biomasy netradi ných energetic-
kých a technických plodín dosiahli v uka-
zovateli spa ovacie teplo najvyššiu hodno-
tu (19,260 MJ.kg-1) pelety z miscanthusu
(ozdobnica obrovská (Miscanthus × gigan-
teus Greef et Deu)). Druhú najvyššiu hod-
notu spa ovacieho tepla (19,005 MJ.kg-1)
dosiahla vzorka arunda (trsteník oby ajný
(Arundo donax L.)), ktorá sú asne mala
najvyššiu hodnotu relatívnej vlhkosti zo
všetkých vzoriek a skupín (14,40 %).
Vo všetkých vzorkách tejto skupiny sme
zaznamenali nízky  obsah popola. Vzorky
ozdobnice obrovskej (1,460 %) a sidy o-
bojpohlavnej (1,360 %) dokonca v tomto
parametri sp ajú aj normy DIN Plus pre
drevné pelety a ÖNORM M 7132 pre
drevné pelety/kôrové. Zaujímavé výsledky
sa dosiahli pri porovnaní vzoriek . 4 a 5
tretej skupiny (sami ie a sam ie rastliny
konopy siatej). Sam ie rastliny dosiahli
vyššiu hodnotu spa ovacieho tepla a
výhrevnosti pod a ÖNORM M 7132 pri
vlhkosti 0 % o 0,463 MJ.kg-1 oproti
sami ím rastlinám. Sam ie rastliny mali
však dvojnásobne vyšší obsah popola ako
sami ie (8,60 % oproti 4,23 %). Všetky
plodiny zaradené do tretej skupiny testo-
vania dosiahli ve mi zaujímavé výsledky
a ich využitie ako zdroja biomasy pre OZE
je perspektívne. Adaptovanie na naše pôd-
noklimatické pomery, hlavne cudzokraj-
ných plodín (vzorka 1 až 3) môže urýchli
ich rozšírenie. Tiež v opätovnom zaradení
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domácich technických plodín ako je kono-
pa siata vidíme ve kú perspektívu a sú as-
ne využitie ešte nezabudnutých osevných
postupov.

     Z našich pokusov s porovnávaním ener-
getického potenciálu rôznych vzoriek po -
nohospodárskej biomasy vyplýva, že aj na-
priek istým nedostatkom predstavujú pele-
ty vyrobené z nevyužívaných trávnych po-
rastov perspektívny zdroj energie. Dosahu-
jú vyhovujúce energetické vlastnosti a na
trhu v konkurencii iných zdrojov ekolo-
gických palív sa môžu presadi  svojou

plošnou rozšírenos ou, dostupnos ou
a predovšetkým nízkou cenou vstupnej su-
roviny.
     Je dôvodný predpoklad, že v najbližších
rokoch bude stúpa  dopyt po uš achtilých
pevných palivách a fytomasa z trvalých
trávnych porastov spracovaná peletovaním,
alebo briketovaním môže nadobudnú  vý-
razné zastúpenie. Pretože v celkovom ob-
sahu energie bolo napríklad za rok 2012
vo fytomase TTP 354,12 kTOE, o je o 51
% viac celkovej energie ako v kukurici
a jej miešankách v celej Slovenskej repub-
like.

Tabu ka 1 Referen né vlastnosti peliet v okolitých krajinách
Drevné
pelety na
slovenskom
trhu

Alternatívne
pelety na
slovenskom
trhu

DIN 51731
(Nemecko)

DIN Plus
(Nemecko)

ÖNORM M
7135 (Rakúsko)

eská
Sm rnice
. 55-2008

STN EN
14961-1
(Slovensko)

Výhrevnos  [MJ.kg-1] 17,5 – 19,5 15,5 - 18,5  18 17,5 – 19,5  18,0 /  18,0  16 16 - 19

Odmeraná relatívna
vlhkos  [%] do 12 % do 15,3 % *  10 < 12  10,0 / 18,0  10 -

Obsah popola v
hmotnostných
percentách

do 1 % do 10 %  0,5 < 1,5  0,50 /  6,0  6 4 až 10

Tráva
všeobecne
– seno

Druh biomasy Drevná
biomasa

Po nohospo-
dárska
fytomasa

Drevná
biomasa

Drevné
pelety

Drevné pelety/
kôrové pelety

Rastlinné
biopalivá

* údaj pre pelety z obilného prachu

Tabu ka 2 Stanovenie vlastností peliet z rôznych TTP a po nohospodárskych surovín
(laboratórium TU Zvolen)
Ozna enie vzorky/ fyzikálna veli ina Metlica Kostrava Mätonoh TTP TTP Repkový Slne nicový Slne nicový

 trstnatá trs ovníkovitá trváci  seno  seno odpad a obilný a obilný
plevy plevy + piliny odpad 1 odpad 2

Odmeraná relatívna vlhkos [%] 7,20 9,76 10,20 10,03 6,47 9,90 11,60 11,60
Spa ovacie teplo [MJ.kg-1] 18,745 17,466 17,282 18,055 14,146 22,599 19,783 19,328
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a ÖNORM M 7132 pri vlhosti 0% 17,403 16,124 15,940 16,713 12,804 21,257 18,441 17,986
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a ÖNORM M 7132 v dodanom stave 16,019 14,323 14,059 14,787 11,814 18,917 16,029 15,610
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a STN ISO 1928 v dodanom stave 16,127 14,432 14,168 14,896 11,922 19,026 16,139 15,610
Obsah popola v hmotnostných  percentách 5,73 10,59 11,53 7,17 32,49 5,78 5,68 6,82
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Tabu ka 3 Stanovenie vlastností druhej série po nohospodárskych peliet
(laboratórium TU Zvolen)
Ozna enie vzorky/ fyzikálna veli ina Repkový Rastlinný atelina Ja menné Rasca Obilný Obilný Slne nicový Obilný a Repkový

odpad odpad plevy odpad odpad odpad slne nicový odpad
1 2 odpad 2

Odmeraná relatívna vlhkos [%] 12,10 11,70 11,20 11,30 11,00 10,30 12,10 11,00 11,20 9,60
Spa ovacie teplo [MJ.kg-1] 19,919 19,990 20,933 17,044 21,261 19,248 16,639 20,561 18,957 21,173
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a ÖNORM M 7132 pri vlhosti 0% 18,577 18,648 19,591 15,702 19,919 17,906 15,297 19,219 17,615 19,831
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a ÖNORM M 7132 v dodanom stave 16,035 16,178 17,121 13,647 17,453 15,808 13,149 16,836 15,375 17,685
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a STN ISO 1928 v dodanom stave 16,145 16,288 17,231* 13,757* 17,563*15,918* 13,259* 16,946 15,485 17,794

* výhrevnos  vypo ítaná pre obsah vodíka H - 6 %

Tabu ka 4 Stanovenie vlastností tretej série po nohospodárskych peliet
(laboratórium TU Zvolen)

Odmeraná relatívna vlhkos [%] 8,60 9,80 14,40 10,70 10,30
Spa ovacie teplo [MJ.kg-1] 19,260 18,786 19,005 17,261 17,724
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a ÖNORM M 7132 pri vlhosti 0% 17,918 17,444 17,663 15,919 16,382
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a ÖNORM M 7132 v dodanom stave 16,166 15,493 14,767 13,958 14,446
Výhrevnos  [MJ.kg-1] pod a STN ISO 1928 v dodanom stave 16,275 15,603 14,878 14,068 14,556
Obsah popola v hmotnostných  percentách 1,460 1,360 2,910 4,230 8,600

Ozna enie vzorky/ fyzikálna veli ina Miscanthus Sida
obojpohlavná

Arundo Konopa
siata

sami ie

Konopa
siata

sam ie

Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Opera ného programu Výskum a vývoj v rámci EÚ,
ITMS 26220220193 ,,Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných podmienok
Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach“ spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja

Oxid uhli itý a lovek: mysli globálne, konaj lokálne!

Ing. Norbert Brita ák, PhD.1, RNDr. Štefan Pollák2, Ing. Iveta Ilavská, PhD. 1, Mgr. ubomír
Hanzes, PhD. 1, Ing. Mariana Jan ová, PhD. 2

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – 2Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica – 1Regionálne výskumné pracovisko
Liptovský Hrádok

     udia...
     udia za ali plošne tvarova i meni
Zem vynájdením po nohospodárstva pred
11 tisícmi rokmi. Prostredníctvom efektív-
neho zaobstarávania potravy, prípadne
tvorby jej nadbytkov došlo k významným
zmenám spolo nosti: k de be práce pod-
porujúcej vä šiu špecializáciu i tvorbe spo-
lo enských usporiadaní, akými boli prvé
mestské štáty.

     Avšak udia si ove a skôr osvojili inú
zru nos : ovládanie oh a, ktorý im najprv
poskytoval teplo a svetlo i tepelnú úpravu
stravy. Neskôr im umožnil manipuláciu
s fyzikálnymi vlastnos ami materiálov, ako
je tepelné opracovanie kame ov, ktoré je
staré približne 164 tisíc rokov, potom ove-
a neskôr sa ohe  využíva pri výrobe ke-

ramiky a spracovávaní rúd na kovy.
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     o sa za tie veky nezmenilo je stála
potreba oh a ( i skôr jeho tepla), pomocou
ktorého vytvárame oraz komplikovanejšie
náradie, nástroje, prístroje, pomocou kto-
rých prehlbujeme a rozširujeme naše vedo-
mosti i zru nosti. Bohužia  nevyhnutným
dôsledkom týchto uvedených a iných sú-
visiacich inností je oxid uhli itý....
   Oxid uhli itý je v sú asnosti hlavným
podozrivým z tvorby skleníkového efektu.
To, že planéta Zem, resp. jej atmosféra má
ur itý tepelný gradient, vrátane skleníko-
vého efektu, objavil Joseph Fourier v roku

1824. John Tydall ho v roku 1863 expe-
rimentálne overil a nosite  Nobelovej ceny
Svante Arrhenius ho v roku 1896 aj kvan-
tifikoval. A pretože oxid uhli itý nedokáže
v sú asných atmosférických podmienkach
kondenzova  a pada  vo forme daž a, ako
je tomu pri vodnej pare, pristupuje sa
k nemu ako k najdôležitejšiemu skleníko-
vému plynu. alšie skleníkové plyny, ich
podiel na otep ovaní i otep ujúci potenciál,
vrátane vodnej pary a oxidu uhli itého,
uvádza tabu ka 1.

Tabu ka 1 Skleníkové plyny, rozsah ich príspevku k otep ovaniu, životnos  v atmosfére,
otep ujúci potenciál
Skleníkový
plyn

Príspevok
(%)

Podiel
(%)

Otep ujúci
potenciál

v porovnaní
s CO2

Radia ná
schopnos
(W/m-2)

Doba
výskytu

v atmosfére
(roky)

Vodná para
a oblaky

36-72 50 vodná para
25 oblaky

Oxid uhli itý 9-26 20 1 1,88
Metán 4-9 28 0,49 12
Oxid dusný 265 0,17 114
Ozón 3-7 0,40
Chlórované
a fluórované
uh ovodíky

5
0,35 12 –

– 50 000

Zdroj: Nature, Nature Communications, Science, Wikipedia

     Oxid uhli itý, okrem toho, že je jedi-
ným plynným zdrojom pre rastliny, zo-
hráva v sú asnosti dôležitú úlohu pri ur-
ení geologického obdobia, v ktorom žije-

me: Antropocén. Kvôli schopnosti ovplyv-
ova  biogeochemické procesy na súši

i v moriach, meni  zloženie atmosféry, bo-
lo na prelome tisícro í nosite om Nobelo-
vej ceny Paulom Cruztzenom navrhnuté,
aby sa sú asná geologická doba volala An-
tropocén – Vek udí. Geológovia sa vo i
tomuto názvu nebránia. Majú však jednu
podmienku, a to: musí ís  o globálnu geo-
logickú vrstvu, ktorá bude ma  jed-
nozna né odlíšenie od ostatných a ne-
možno ju spochybni .
     Popri mnohých návrhoch, ako napríklad
vynájdenie Po nohospodárstva, objavenie

Nového Sveta, za iatok Priemyselnej re-
volúcie, Ve kú akceleráciu, t.j. obdobie od
50. rokov 20. storo ia, ktoré je sprevá-
dzané dramatickým zvýšením udskej
populácie, priemyselnou výrobou nových,
dovtedy v prírode nepoznaných, materiá-
lov, vrátane bu  prvého výbuchu atómovej
bomby, alebo naopak jej posledný test od
kedy vstúpila do platnosti Zmluva o ias-
to nom zákaze ich testovaní.
     Ke že geológovia trvajú na tom, že toto
obdobie musí by  stanovené globálne, bolo
zamietnuté vynájdenie po nohospodárstva,
ktorého za iatok bol na každom kontinente
iný. Objavenie Ameriky je skôr kultúrne
povedomie než geologická vrstva vyskytu-
júca sa globálne. Priemyselná revolúcia,
rovnako ako po nohospodárstvo, za ala na
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každom kontinente v inom asovom hori-
zonte. Ve ká akcelerácia, okrem rádioak-
tívneho spádu, sa nedá dokladova  geo-
logickými vrstvami.
     A akú úlohu tu zohráva oxid uhli itý?
Významnú! Spomínaný rádioaktívny spad
a jeho najvyššia koncentrácia zaznamenaná
v roku 1964 je prvým navrhovaným termí-
nom za atia Antropocénu. Druhým dátu-
mom je rok 1610, kedy sa zaznamenala
najnižšia koncentrácia oxidu uhli itého
v atmosfére za obdobie o sa lovek –
Homo sapiens – objavil. Pre tento rok exi-
stujú dôkazy nielen o najnižšej hodnote
oxidu uhli itého na úrovni 271,8 ppm, ale
aj o objavení sa pe u C4 typu rastlín (ku-
kurice) pochádzajúcich z Ameriky na mor-
skom dne pri Európe a v európskych
mokradiach, rovnako aj rastlín pôvodných
v Starom Svete pestovaných v Novom
(pšenica, cukrová trstina).
     A pre o vôbec nastal pokles oxidu uhli-
itého v atmosfére práve v tomto období?

Pretože od ias objavenia Nového Sveta
došlo ku globálnemu zintenzívneniu ob-
chodu medzi Európou, ínou, Indiou
a Amerikami a premiešaniu biotického
prostredia (rastliny, živo íchy, mikroorga-
nizmy). Napríklad európania do Ameriky
priniesli choroby, vo i ktorým nemalo pô-
vodné obyvate stvo vyvinutú žiadnu imu-
nitu. Navyše ich brali aj do otroctva. A tak
sa stalo, že polia pôvodného obyvate stva
nemal kto obrába . iže pustli a postupne
zarástli lesmi. Takýmto spôsobom sa z o-

vzdušia do pôdy a do zvýšeného rastu stro-
mov ukladalo vysoké množstvo uhlíka o
malo za následok najnižšiu koncentráciou
oxidu uhli itého v atmosfére.
     Od roku 1610 koncentrácia tohto plynu
neustále rastie. Odhaduje sa, že na za iatku
Priemyselnej revolúcie (rok 1800) jeho
koncentrácia bola na úrovni 283 ppm. A od
roku 1750 sa do atmosféry, v dôsledku
aktivít loveka, emitovalo 555 Pg uhlíka
(peta gramov = 1015 g  =  bilión  ton).
Z tohto množstva 70%-ný podiel pripadá
na spa ovanie fosílnych palív a 30% je
odvodených zo zmeny využívania krajiny
(odles ovanie za ú elom získavania pa-
sienkov a/alebo ornej pôdy) a jej inten-
zifikácie (zvýšená rastlinná produkcia).
Z množstva 555 biliónov ton uhlíka sa
29% ukladá do morí a oceánov a 28% sa
viaže na suchozemské ekosystémy. Zvyšná
as  sa hromadí v atmosfére.

     Ak v atmosfére Zeme za prítomnosti
loveka bola v roku 1610 najnižšia kon-

centrácia oxidu uhli itého, tak bola v roku
2013 prekonaná hranica 400 ppm. Kon-
krétne, 26. mája 2013 koncentrácia tohto
plynu bola na úrovni 400,03 ppm.
     Vývoj oxidu uhli itého v atmosfére Ze-
me udáva graf 1, ktorého údaje sú založené
na meraniach pochádzajúcich z havajskej
sopky Mauna Loa a predstavujú najdlhšie
trvajúce meranie tohto typu na svete. Graf
2 zobrazuje každoro ný nárast koncen-
trácie oxidu uhli itého.

Graf 1 Priemerná ro ná koncentrácia oxidu uhli itého v atmosfére Zeme (ppm)
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Graf 2 Množstvo oxidu uhli itého, o ktoré sa obohacuje atmosféra ro ne (ppm)

     Z oboch grafov je zrejmé, že koncentrá-
cia oxidu uhli itého neustále rastie. Rastie
lineárne, o možno vidie  v grafe 1. Dokla-
dom toho je aj vysoký koeficient deter-
minácie: R2 = 0,9942. Oproti tomu graf 2
udáva, aký bol každoro ný nárast tohto
skleníkového plynu. Ro ne sa jeho množ-
stvo v atmosfére zvýši v priemere o 1,73
ppm. Ak koncentrácia CO2, resp. zvýšenie
o 1 ppm zodpovedá 2,1 Pg C, potom sa
ro ne v ovzduší hromadí 3,63 biliónov ton
tohto skleníkového plynu. alej z grafu 2
možno vy íta , že ro ný nárast je vždy
vyšší ak sa globálnej ekonomike darí, t.j.
rastie (napríklad roky 2002-2003; 2005-
2006), než ke  klesá (napríklad roky 1992-
1993; 2004; 2007-2009). Obe úse ky, uve-
dené v grafoch 1 a 2, majú rastúcu ten-
denciu, o znamená, že koncentrácia tohto
skleníkového plynu na alej narastá.
     Obdobne ako pri chlórovaných a fluóro-
vaných uh ovodíkoch poškodzujúcich ozó-
novú vrstvu (Montrealsky protokol) aj pri
oxide uhli itom vzniklo globálne hnutie
i diskusia, ktorá vyústila do schválenia
Kjótskeho protokolu. Ten prestal plati
minulý rok, i ke  mal limitujúci dosah,
pretože nie všetky štáty ho parafovali. Or-
ganizácia Spojených Národov momentálne
pracuje na protokole ozna ovanom pra-

covne Kjóto II. Kjótsky protokol zaväzoval
štáty sveta zníži  emisie skleníkových ply-
nov, najmä však oxidu uhli itého o 20%
pod referen nú úrove  z roku 1992. Jednou
z výziev bolo myslie  globálne a kona  lo-
kálne. Slovenská republika má kompara-
tívnu výhodu v tom, že po zmene hospo-
dárstva z centrálne plánovaného na trhovo
orientované sa energeticky náro né výroby
zastavili  úplne,  alebo  sa  výroba  stala  eko-
logickou, prípadne sa otvorili prevádzky
s novými, ekologickými technológiami,
ím prispeli k zníženiu emisií skleníkových

plynov. Slovensku sa po vstupe do Eu-
rópskej únie, v roku 2004, vytvorila vy-
nikajúca možnos  prispieva  k zníženiu
oxidu uhli itého prostredníctvom po no-
hospodárstva. Napríklad údaje, ktoré do-
vtedy vykazoval Úrad geodézie, karto-
grafie a katastra (ÚGKaK SR), sa nezho-
dovali s údajmi spracovávanými Po no-
hospodárskou platobnou agentúrou (PPA)
a tieto údaje sú alej spracovávané Šta-
tistickým úradom (ŠÚ SR). Rozdiel, zod-
povedajúci približne 350 tisícom hektárov,
predstavuje takzvané opustené trávne po-
rasty (tabu ka 2). Ich výskyt je v prevažnej
miere na severovýchode Slovenska, ktorý
koreluje aj s demografickým vývojom. Tá-
to as  našej krajiny sa vy ud uje.
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Tabu ka 2 Vývoj plôch trvalých trávnych porastov na základe ÚGKaK a PPA, resp. ŠÚ SR
(tisíce ha)
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UGKaK 874,4 881,9 883,5 881,1 881,3 880,9 880,9 879,9 878,5 876,5 874,2 871,3 868,1
ŠÚ SR 514,5 524,1 535,5 528,5 531,6 523,6 513,0 518,2 514,9 513,7
Rozdiel 366,6 357,1 345,3 352,4 348,3 354,9 363,5 356,0 356,4 354,4
Poznámka: v poslednom riadku môžu by  rozdiely z dôvodu matematických pravidiel
zaokrúh ovania.

     Bez oh adu na to, akým spôsobom sa
zberajú údaje, Organizácia Spojených Ná-
rodov a jej medzivládny panel o klima-
tickej zmene (IPCC) nás zaväzujú k tomu,
aby sme prispeli k znižovaniu emisií oxidu
uhli itého (a iných skleníkových plynov
vyjadrených ekvivalentom CO2). Navyše
na základe európskej legislatívy (EC
529/2013) je SR povinná evidova  emisie
pochádzajúce z po nohospodárskej výroby.
Zo slovenskej strany je zodpovedné za evi-
denciu Ministerstvo životného prostredia,
najmä jeho odborná inštitúcia Slovenský
hydrometeorologický ústav. Na rozdiel od
priemyslu, kde je štruktúra emitentov jed-
noduchá, má pôdohospodárstvo so svojou
štruktúrnou diverzitou (orná pôda, trvalé
trávne porasty, lesy) aj diverzitu v spôsobe
manažmentu (hnojivá: priemyselné alebo

organické; lesy: listnaté, zmiešané, alebo
ihli naté;  orná  pôda;  ap.).  Z  toho  aj  vy-
plýva zložitos i náro nos  tvorby bilancií
za po nohospodársky sektor. Náš Výskum-
ný ústav trávnych porastov a horského
po nohospodárstva je odbornou inštitú-
ciou, ktorá je zodpovedná, v rámci spôsobu
využívania krajiny, za všetky trvalé trávne
porasty (výnimkou zo sledovaní sú mokra-
de). Uvedené plní Úloha odbornej pomoci
medzi Ministerstvom životného prostredia
SR a Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka pod názvom: Plnenie
inností v oblasti sledovania a inventarizá-

cie emisií z trvalých trávnych porastov
a vznikajúcich zmien v tvorbe a absorpcii
emisií pri zmene využívania trvalých tráv-
nych porastov na základe požiadaviek
MPRV SR.

Tabu ka 3 Vývoj a miera záchytu oxidu uhli itého hlavnými vegeta nými krytmi v SR (kt
CO2 ro ne a v tonách na hektár)
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 TTP -307,4 -326,1 -247,6 -303,5 -208,7 -257,3 -236,4 -238,3 -269,6 -221,4 -275,2 -216,9 -204,2
t.ha-1 -0,352 -0,370 -0,280 -0,344 -0,237 -0,292 -0,268 -0,271 -0,307 -0,253 -0,315 -0,249 -0,235

  OP -551,2 -696,8 -802,7 -803,4 -750,8 -842,4 -755,6 -804,2 -805,2 -838,9 -844,4 -889,9 -799,4
t.ha-1 -0,352 -0,517 -0,517 -0,518 -0,484 -0,544 -0,488 -0,521 -0,523 -0,545 -0,550 -0,580 -0,521

  Lesy -7962 -8014 -7541 -6856 -2931 -5565 -5298 -4248 -4681 -3844 -4394 -7962 -8014
t.ha-1 -3,977 -0,373 -3,763 -3,420 -2,773 -2,773 -2,639 -2,115 -2,330 -1,911 -2,184 -3,111 -3,391
TTP – trvalé trávne porasty; OP – orná pôda; Lesy – lesná vegetácia: údaje sú v kilotonách
(1000 ton) záchytu oxidu uhli itého (preto znamienko mínus) rôznymi vegeta nými krytmi na
ploche Slovenskej republiky

     Jednou z úloh bola revízia údajov o zá-
chyte oxidu uhli itého. Údaje o tomto zá-
chyte (viazaní, sekvestrácii) zložkami po -
nohospodárskej pôdy a lesnou vegetáciou
sú zobrazené v tabu ke 3. Z dát je zrejmé,
že záchyt tohto skleníkového plynu trávo-
bylinnou vegetáciou TTP je v rozsahu jed-
nej tretiny (priemer na úrovni -254,8 kt
CO2 ro ne) v porovnaní s po nými plodi-
nami pestovanými na ornej pôde (-783,5).

Avšak súhrne predstavuje po nohospodár-
ska sekvestrácia jednu šestinu v porovnaní
s lesnou vegetáciou, ktorá zachytáva ro ne
v priemere 5946,9 kt CO2. alšími krokmi
v blízkej budúcnosti budú priame merania
skleníkových plynov v teréne a v rôznych
typoch trávnych porastov pri rôznom re-
žime obhospodarovania.
     Doterajšia extenzifikácia obhospodaro-
vania trvalých trávnych porastov má dô-
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sledky aj v miere záchytu oxidu uhli itého.
Graf 3 nielen zobrazuje ako tento záchyt sa
znižuje, ale aj predpokladá, že po približne

pätnástich rokoch sa táto dôležitá po no-
hospodárska kultúra stane emitentom skle-
níkových plynov.

Graf 3 Vývoj záchytu oxidu uhli itého trvalými trávnymi porastami na Slovensku

     Na Slovensku rastie 3008 cievnatých
(vyšších) rastlín. Z tohto množstva jedno-
ro ných je 560, jedno- až dvojro ných
rastlín je 130, jednoro ných až trvácich je
opísaných 76 druhov, dvojro ných 89 dru-
hov, dvojro ných až trvácich 62 a trvácich
je 1630 druhov. Týchto 2547 bylinných
druhov rastie na lúkach a pasienkoch, mok-
radiach, vo vode i ako buriny alebo po né
plodiny na ornej pôde, prípadne aj ako
okrasné a lie ivé rastliny v záhradách. Pre-
važná vä šina  týchto druhov však rastie na
trvalých trávnych porastoch. A práve tráv-
ne porasty majú najvä šiu schopnos  ukla-
da  uhlík z atmosféry do pôdy. Ve  po as
tre ohôr, kedy sa vyvinuli trávy, od kto-
rých sú odvodené aj trávne porasty, došlo
k výraznej redukcii tohto plynu v atmo-
sfére. Dôsledkom toho je aj vývoj C4 typu
rastlín, ktoré ho vedia efektívne zužitková-
va  aj pri jeho nízkej koncentrácii v o-
vzduší. To, ako sú trávy schopné uklada
oxid uhli itý do pôdy, dokazuje aj nasle-
dovné: v okolí stromov nerastie hustá ve-
getácia, pôda je vyvinutá do nieko kých
cm až desiatok cm a korene stromov pre-
nikajú do vä ších h bok, pri om obohacujú
pôdu o uhlík len v jeho okolí. Trávy a tráv-

ne ekosystémy dokázali vytvori  hustú
vegetáciu, ktorá, ke  sa nezužitkovala by-
linožravcami, sa akumulovala na mieste
a vytvorili sa ohromné na uhlík bohaté
vrstvy pôdy, ktorých hrúbka je aj nieko ko
metrov. Preto sa tu natíska možnos  zužit-
kovania takejto hmoty, ktorá zabezpe í to,
že minimálne jednou kosbou ro ne sa za-
medzí prieniku stromov do trvalého tráv-
neho porastu. Pozberaná trávna hmota sa
môže prepravi  a aplikova  na ornú pôdu.
Dosiahnu sa minimálne tri dôležité úlohy:
     1) zachová sa druhové zloženie trvalých
trávnych porastov, ktoré sú na Slovensku
v prevažnej miere sekundárnym vegeta -
ným krytom so všetkými ich produk nými
i mimoproduk nými funkciami;
     2) podporí sa úrodnos  ornej pôdy,
pretože platí, ím vyššie je množstvo uhlí-
ka v pôde, tým je táto orná pôda úrod-
nejšia;
     3) takýmto trvalo udržate ným spôso-
bom sa prispeje k systematickému znižova-
niu oxidu uhli itého v atmosfére.
     Avšak je tu minimálne jeden negatívny
vplyv, a to transfer „burín“ z trávnych po-
rastov na ornú pôdu. Preto zostáva na lo-
veku (pratotechnik/agrotechnik), ako sa
s rôznymi výzvami vysporiada.
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Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný z výsledkov riešenia Úlohy odbornej pomoci MPRV SR .43
„Plnenie inností v oblasti sledovania a inventarizácie emisií z trvalých trávnych porastov
a vzniknutých zmien v tvorbe a absorpcii emisií pri zmene využívania plôch trvalých trávnych
porastov na základe požiadaviek MPRV SR“

Celkový obsah polyfenolov v plodoch brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea
L.) ovplyvnený aplikáciou intenzifika ných faktorov
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1Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
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Úvod
     Problematika efektívneho využitia ex-
trémne kyslých, menej úrodných pôd je
v sú asnosti aktuálna. Vä šie zastúpenie
týchto pôd je predovšetkým v horských
oblastiach Slovenska, kde sú podmienky
pre po nohospodársku výrobu obmedzené.
Ke že výmera prirodzených plôch brusni-
ce pravej (Vaccinium vitis-idaea L.) je mi-
nimálna a Slovensko má vhodné klimatic-
ké podmienky na jej pestovanie, jednou
z možností efektívnejšieho využitia týchto
podmienok je pestovanie tohto netradi né-
ho ovocného druhu.
     Polyfenolické zlú eniny sú také látky,
ktoré vo svojej molekule obsahujú dve
a viac hydroxylových skupín naviazaných
na aromatickom jadre.  Sú zodpovedné za
chu  a farbu. Sú zastúpené takmer vo všet-
kých rastlinách, kde plnia rozli né funkcie.
Chránia rastliny pred oxida ným stresom,
UV žiarením a patogénmi, taniny chránia
rastliny pred požieraním bylinožravcami,
lignany tvoria mechanickú výstuhu rastlin-
ného tela a iné polyfenoly môžu fungova
ako signálne molekuly. Polyfenoly sa na-
chádzajú v zelenine, ovocí, cereáliách,
strukovinách, sóji, okoláde a v nápojoch,
ako sú aj, káva a víno. Výskum poly-
fenolov sa v ostatných rokoch zintenzívnil
a vedecké štúdie v rôznych odboroch od-
ha ujú ich úlohu pri prevencii kardiovas-

kulárnych a onkologických ochorení. Pod-
a najnovších poznatkov sa polyfenoly mô-

žu podie  aj na prevencii osteoporózy,
neurodegeneratívnych ochorení  diabetu.
    Cie om tohto príspevku je posúdi  vplyv
minerálneho a organického hnojenia na
celkový obsah polyfenolov v plodoch brus-
nice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.).

Materiál a metóda
     Experimenty boli založené na výskum-
nej stanici v Krivej na Orave, ktorá sa na-
chádza na severe Slovenska. Priemerná
ro ná teplota v oblasti  je 6°C a ro ným ú-
hrnom zrážok 900 mm. Experimentálna
plocha s odrodami brusníc sa nachádza na
svahu s 10° sklonom a SV expozíciou v
nadmorskej výške 628 m. Bolo sledo-
vaných pä  odrôd brusnice pravej (Koralle,
Ida, Sanna Linnea a Sussi). Vzorky plodov
na analýzu boli zozbierané v auguste rokov
2013 - 2015 a následne spracované na SPU
v Nitre.

Hnojenie pokusu brusnice pravej
     Hnojenie bolo realizované v dvoch rôz-
nych variantoch (minerálnym a organic-
kým hnojivom). Tretí variant (kontrolný),
bol bez aplikácie hnojiva. Hnojenie mine-
rálnymi hnojivami (síran amónny, síran
draselný a superfosfát) bolo vykonané
v jarnom období pri piatich odrodách v pr-
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vom variante v pomere 30 kg N, 10 kg P
a 30 kg K istých živín.ha-1.rok-1. Hnojenie
dusíkom sme rozdelili na dvakrát a to 1/2
z celkovej dávky na jar (v prvej polovici
apríla) a druhá 1/2 koncom júna. Fosfor a
draslík bol aplikovaný jednorázovo vždy
na jar. Pä  odrôd v druhom variante bolo
hnojených Hoštickým organickým hnoji-
vom ( alej len OH) s aplikáciou na za-
iatku vegetácie (v prvej polovici apríla)

v dávkach 1 kg na 10 m2 a po as vegetácie
(v druhej dekáde júna) dávkou 0,8 kg na 10
m2. Hoštické organické hnojivo obsahuje
fermentovaný kravský a konský hnoj, ro-
hovinu a prírodné guáno pochádzajúce z
trusu morských vtákov. Je to isto prírodný
produkt, ktorý obsahuje 5% N, 3,5% P2O5,
1%  K2O a 0,5% MgO. V tre om variante
pä  odrôd ostalo bez akéhoko vek hnojenia

alej len BH).

Stanovenie obsahu celkových polyfenolov
v plodoch brusnice pravej
     Obsah celkových polyfenolov vo vzor-
kách brusníc sme  stanovovali spektrofoto-
metrickou metódou s použitím Folin-Cio-
calteuovho inidla pod a Lachmana et al.
(2003). Do 50 cm3 banky sme napipetovali
0,05 až 1 ml extraktu a následne zriedili
destilovanou vodou. K zriedenej vzorke
sme pridali 2,5 cm3 Folin-Ciocalteuovho
skúmadla a po 3 min. státia sme pridali 7,5
cm3 20 %-ného vodného roztoku Na2CO3.

Následne sme objem doplnili destilovanou
vodou na objem 50 cm3 a obsah banky
premiešali. Tvorba farebného komplexu
prebiehala po as dvoch hodín. Rovnakým
postupom sme pripravili slepý pokus
a štandardné roztoky kyseliny galovej (5
µg.cm-3; 25 µg.cm-3; 50 µg.cm-3; 100
µg.cm-3).
     Absorbanciu modro sfarbených rozto-
kov sme zmerali pri vlnovej d žke 765 nm
proti slepému pokusu spektrofotometricky.
Výsledky množstva celkových polyfenolov
vo vzorkách brusníc sme získali a vyhod-
notili na základe  rovnice kalibra nej kriv-
ky. Výsledky sme prepo ítali a vyjadrili
ako mg kyseliny galovej na kg erstvej
hmoty ( H).

Výsledky
     V tabu ke . 1 sú prezentované výsled-
ky celkového obsahu polyfenolov vo vy-
braných odrodách brusnice pravej vo va-
riante s organickým hnojením, kde sa cel-
kový obsah polyfenolov pohyboval v roz-
medzí 2320,8 mg.kg-1 H v roku 2014 až
6548,3 mg.kg-1 H v roku 2015 pri odrode
Sanna. Z poh adu priemerného celkového
obsahu polyfenolov vo variante s orga-
nickým hnojením v rokoch 2013 - 2015
možno zostavi  nasledovné poradie sledo-
vaných odrôd brusníc: Sanna > Ida > Sussi
> Linnea >  Koralle.

Tabu ka 1 Celkový obsah polyfenolov (mg.kg-1 H) vo vybraných odrodách brusnice pravej
(Vaccinium vitis-idaea L.) vo variante s organickým hnojením

Celkový obsah polyfenolov (mg.kg-1 H) vo variante
s organickým hnojením

Odroda Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Koralle 5142,7 3283,0 5439,3
Ida 6124,8 3385,1 5015,9
Sanna 5970,9 2320,8 6548,3
Linnea 5484,5 3201,6 5542,1
Sussi 5555,7 3010,7 5946,6

     V tabu ke . 2 sú prezentované výsled-
ky celkového obsahu polyfenolov vo vy-
braných odrodách brusnice pravej vo va-
riante s minerálnym hnojením. Tu sa cel-

kový obsah polyfenolov pohyboval v roz-
medzí od 2359,0 mg.kg-1 H v roku 2014
až do 6371,9 mg.kg-1 H v roku 2015 pri
odrode Sanna. Z poh adu priemerného cel-
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kového obsahu polyfenolov vo variante
s minerálnym hnojením v rokoch 2013 -
2015 možno zostavi  nasledovné poradie

sledovaných odrôd brusníc: Linnea >
Sanna > Sussi > Ida > Koralle.

Tabu ka 2 Celkový obsah polyfenolov (mg.kg-1 H) vo vybraných odrodách brusnice pravej
(Vaccinium vitis-idaea L.) vo variante s minerálnym hnojením

Celkový obsah polyfenolov (mg.kg-1 H) vo variante  s
minerálnym hnojením

Odroda Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Koralle 4985,0 2766,1 4534,6
Ida 5465,7 2951,8 4628,1
Sanna 5362,1 2359,0 6371,9
Linnea 5251,4 3272,1 6265,1
Sussi 5076,0 3046,7 5672,6

     Hodnoty celkového obsahu polyfenolov
v skúmaných odrodách brusnice pravej
v kontrolnom variante bez aplikácie hno-
jiva udáva tabu ka . 3. V kontrolnom va-
riante sa celkový obsah polyfenolov pohy-
boval v rozmedzí od 2278,2 mg.kg-1 H
v roku 2014 pri odrode Koralle až do

6786,1 mg.kg-1 H v roku 2015 pri odrode
Sanna. Z poh adu priemerného celkového
obsahu polyfenolov vo variante bez hno-
jenia v rokoch 2013 - 2015 možno zostavi
nasledovné poradie sledovaných odrôd
brusníc:  Linnea  >  Sanna  >   Ida  >  Sussi  >
Koralle.

Tabu ka 3 Celkový obsah polyfenolov (mg.kg-1 H) vo vybraných odrodách brusnice pravej
(Vaccinium vitis-idaea L.) vo variante bez hnojenia

Celkový obsah polyfenolov (mg.kg-1 H) v kontrolnom
variante

Odroda Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Koralle 4664,6 2278,2 4562,4
Ida 5715,5 3240,8 4823,4
Sanna 5422,5 2675,9 6786,1
Linnea 5867,2 3939,9 5408,0
Sussi 5431,3 2522,9 5201,2

     Najvyšší priemerný celkový obsah po-
lyfenolov v plodoch brusnice pravej bol
v roku 2013 zaznamenaný vo variante s a-
plikáciou organického hnojenia. V porov-
naní s kontrolným variantom bol vo va-
riante s organickým hnojením celkový
priemerný obsah polyfenolov o 4,2% nižší,
vo variante s  minerálnym hnojením
o 7,6% nižší.  V roku 2014 bol najvyšší
priemerný celkový obsah polyfenolov sta-
novený vo variante s organickým hnojením
a najnižší vo variante s mineralným hno-
jením. V tomto roku boli priemerné hod-
noty celkového obsahu polyfenolov vo va-

riante s organickým hnojením o 5,6% vyš-
šie a v kontrolnom variante o 1,8% vyššie
v porovnaní s hodnotami vo variante s mi-
nerálnym hnojením. V porovnaní s kon-
trolným variantom boli priemerné hodnoty
celkového obsahu polyfenolov v roku 2015
vo variante s organickým hnojením o 6,4%
a vo variante s  minerálnym hnojením
o 2,6% vyššie.
     Na základe uvedených výsledkov z ro-
kov 2013 až 2015 možno skonštatova , že
vo variante s aplikáciou organického hno-
jenia boli priemerné hodnoty celkového
obsahu polyfenolov najvyššie (v porovnaní
s kontrolným variantom o 5% vyššie) (graf
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1). Vo variante s minerálnym hnojením bo-
li stanovené najnižšie priemerné hodnoty
celkového obsahu polyfenolov (v porov-
naní s kontrolným variantom o 5% nižšie).
Tieto rozdiely však nie sú preukazné, takže
na základe týchto výsledkov nemožno vy-
vodi  jednozna né závery o vplyve mine-

rálneho a organického hnojenia na celkový
obsah polyfenolov v plodoch brusníc. Na
potvrdenie alebo vyvrátenie doterajších
zistení je potrebné sledova  zmeny obsahu
polyfenolov v plodoch brusníc vplyvom
minerálneho a organického hnojenia  po as
dlhšieho obdobia.

Graf 1 Celkový priemerný obsah polyfenolov (mg.kg-1 H) v brusniciach (2013-2015)

Záver
1. Celkový obsah polyfenolov v jed-

notlivých variantoch hnojenia bol
najvyšší vo variante s organickým
hnojením, za ním nasledoval kon-
trolný variant a následne variant
s minerálnym hnojením.

2. Celkový obsah polyfenolov sa pri
všetkých odrodách pohyboval
v rozmedzí od 2278,2 mg.kg-1 H
až do 6786,1 mg.kg-1 H.

3. Z poh adu priemerného celkového
obsahu polyfenolov v sledovaných
odrodách (vo všetkých variantoch
hnojenia) možno zostavi  nasledov-
né poradie sledovaných odrôd

oriedok: Linnea > Sanna > Su-
ssi > Ida > Koralle.

4. Celkový obsah polyfenolov v sle-
dovaných rokoch bol najvyšší v ro-
ku 2015, za ním nasledoval rok
2013 resp. rok 2014.

     Na celkový obsah polyfenolov vplýval
úhrn zrážok, ktorý sa prejavil v roku 2014,
kde po as dozrievania plodov spadlo dvoj-
násobné množstvo zrážok oproti rokom
2013 a 2015. Tento úhrn zrážok v roku
2014 sa prejavil podstatne nižším celko-
vým obsahom polyfenolov vo všetkých
variantoch hnojenia a u vä šiny odrôd
brusníc.
     Pre pozitívne vlastnosti, ktoré sú cha-
rakteristické pre plody brusníc je potrebné
sledovanie celkových polyfenolov aj na-

alej, nako ko sú nápomocné organizmu
skoro v každej asti tela. Sú podporou pri
prevencii kardiovaskulárnych ochorení, zá-
pale mo ových ciest a neurodegeneratív-
nymi chorobami. Štúdium a izolácia ú in-
kov polyfenolov nie je jednoduchá úloha a
je potrebné uskuto ni alšie výskumy.

Po akovanie: Práca vznikla s podporou projektu VEGA 1/0308/14, ako aj Európskym spolo enstvom
v rámci projektu  26220220180: Building Research Centre "AgroBioTech".
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Implementácia atelinotrávnych miešaniek na erózne ohrozených pôdach
(II. as )

Ing. Jozef underlík, PhD., Ing. ubica Jan ová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov a
horského po nohospodárstva Banská Bystrica

     V minulom ísle sme publikovali získa-
né výsledky zrnitostných a hydrofyzikál-
nych vlastností pôdy výskumnej úlohy,
ktorá sa  riešila v rokoch 2013-2015. Te-
raz sme sa zamerali na alšie parametre ú-
lohy, a to na floristické zloženie porastov
a primárnu produkciu. Vzniknuté anomálie
pri zakladaní pokusu, týkajúce sa pove-
ternostných podmienok, sa prejavili na za-
pojení vysiatych druhov a následne aj na
floristickom zložení sledovaných varian-
tov. V prvom úžitkovom roku malo bo-
tanické zloženie trávnych porastov (tab. 1)
najvyššie zastúpenie bylinných druhov
pod a o akávania na kontrolnom variante
pred prvou kosbou (10%) a druhou kosbou
(70%). Dominantné zastúpenie mali Poly-
gonum arviculare, Achillea millefolium,
Tragopogon pratensis, Rumex acetosa,
Plantago lanceolata, Elytrigia repens. Vý-
skyt prázdnych miest na tomto variante
mal klesajúcu tendenciu v priebehu vege-
ta ného obdobia (90 - 20%). Na variante
vysiatej atelinotrávnej miešanky s plným
výsevkom mali pred prvou kosbou najvyšší
podiel trávy (56%). Uplat ovali sa hlavne
Festuca arundinacea, Festuca rubra a Lo-
lium perenne. Podiel bôbovitých bol na
úrovni 38% a bylín 6%. V druhej kosbe sa
zvýšil podiel bôbovitých oproti prvej kosbe
na 55%. Z bôbovitých druhov prevládali
Trifolium pratense a Trifolium repens.
Zvýšil sa aj podiel bylín na 18%, ale trávy
mali klesajúcu tendenciu (56% - 27%). Na
(var. 3) s 50%- ným výsevkom bol priebeh

zastúpenia jednotlivých agrobotanických
skupín podobný ako na variante 2.  V prvej
kosbe sa uplat ovali hlavne trávy 51%, ale
v druhej kosbe už dominovali bôbovité
46% a lú ne byliny na úrovni 19%. Porasty
(var. 4 a 5) s vysiatou trávnou miešankou
s plným a polovi ným výsevkom mali do-
minantné zasúpenie tráv v obidvoch kos-
bách (71 - 86%). Prevládali hlavne vysiate
druhy Lolium perenne, Festuca rubra, Fes-
tuca ovina, Agrostis stolonifera a Poa pra-
tensis. Zaznamenali sme aj nárast bylín
v obidvoch kosbách (6 - 24%). Bylinná
zložka bola zastúpená hlavne Campanula
rapunculoides, Elytrigia repens a Rumex
acetosa. Agrobotanická skupina bôbovi-
tých mala minimálne zastúpenie na obid-
voch variantoch (2 - 10%). Varianty, na
ktorých boli vysiate miešanky, mali úplné
zapojenie porastu s minimom prázdnych
miest.
     V roku 2015 sa botanické zloženie
porastov na stanovišti Radva  v porovnaní
s rokom 2014 zmenilo na všetkých varian-
toch (tab. 2).  Rozšírenie burinných druhov
bolo opä  na kontrolnom variante pred
prvou kosbou (11%) a pred druhou kosbou
sme zaznamenali výrazný vzostup (77%).
Hlavný podiel na dominantnom zastúpení
mali Elytrigia repens, Veronica chamaed-
rys, Rumex acetosa, Plantago lanceolata,
Convolvus arvensis, Achillea millefolium.
Podobne, ako v predchádzajúcom roku, aj
v roku 2015 výskyt prázdnych miest na
kontrolnom variante mal klesajúcu tenden-
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ciu pred kosbami (89 - 15%). Pokryvnos
vysiatych druhov atelinotrávnej miešanky
s plným výsevkom mali pred prvou kosbou
trávy (32%) a v druhej kosbe (39%).
Významne sa rozšírili Lolium perenne,
Festuca arundinacea a Festuca rubra.
Rovnaká tendencia zvyšovania pokryv-
nosti hlavných druhov k prvej kosbe bola
zaznamenaná aj pri bôbovitých (58%).
Z bôbovitých druhov prevládali Trifolium
pratense a Trifolium repens. V druhej kos-
be sa znížilo zastúpenie bôbovitých na
úrove  (36%). Na variante s 50%-ným vý-
sevkom atelinotrávnej miešanky bol pred
prvou kosbou najvyšší podiel vysiatych
druhov evidovaný u bôbovitých (48%).
Podiel trávnej zložky bol na úrovni (29%)
a bylín (23%). V druhej kosbe sme zazna-
menali nárast pokryvnosti  trávnej zložky
(50%) a bylín (26%). Z tráv dominovali
v poraste Lolium perenne a Phleum pra-
tense. Klesajúca pokryvnos  v druhej kos-
be  bola  u  bôbovitých  (24%).  Pre  porasty
tráv s plným a polovi ným výsevkom bolo
charakteristické zvyšovanie pokryvnosti
vysiatych druhov od prvej kosby ku druhej
kosbe (78-86%) a (77-78%). Prevládali
hlavne Lolium perenne, Festuca rubra,
Festuca ovina, Agrostis stolonifera a Poa
pratensis. Podobný priebeh pokryvnosti
v priebehu vegeta ného obdobia sme
zaznamenali aj u bylín (10-12%) a (15-
16%). Najvyššie zastúpenie mali Plantago
lanceolata, Capsella bursa-pastoris a
Veronica chamaedrys. Bôbovitá zložka
mala na var. 4 a 5 klesajúce zastúpenie od
prvej k druhej kosbe (12-2%) a (8-6%).
V druhom úžitkovom roku mali vysiate
miešanky úplné zapojenie porastov. V roku
2014 sa najvyššia celková produkcia su-
šiny 6,48 t.ha-1 dosiahla na variante s a-
telinotrávnou miešankou s plným výsev-
kom (tab. 3). Najnižšia produkcia sušiny
bola 4,69 t.ha-1 na variante s vysiatou tráv-
nou miešankou s plným výsevkom. Variant
s polovi ným výsevkom trávnej miešanky
zaznamenal nárast úrody o 0,35 t.ha-1 v po-
rovnaní s plným výsevkom tejto miešanky.

atelinotrávne miešanky dosiahli celkovo
vyššiu produkciu sušiny o 14%, ako trávne

miešanky. Na kontrolnom variante sa do-
siahla úroda 1,61 t.ha-1 v druhej kosbe po
zapojení sa porastu, hlavne lú nymi by-
linami, ktoré dosahovali pokryvnos  až
70%. Úrody vysiatych miešaniek na va-
riantoch dosahovali vyrovnané hodnoty
v kosbách, výnimkou je len variant ate-
linotrávnej miešanky s plným výsevkom.
Percentuálny nárast úrod (54%) sme do-
siahli v druhej kosbe, kedy úhrny zrážok
v letných mesiacoch boli nadnormálne
a dosahovali  vysokú úrove  z dlhodobého
priemeru (168% - 227%). Vplyv kosieb na
celkovú produkciu sušiny mal klesajúcu
tendenciu v smere: 2.kosba > 1.kosba.
     V druhom úžitkovom roku bola naj-
vyššia produkcia sušiny 5,19 t.ha-1 rovnako
na variante s atelinotrávnou miešankou
s plným výsevkom. Najnižšiu produkciu
2,92 t.ha-1 sme dosiahli na variante s a-
telinotrávnou miešankou s 50%-ným vý-
sevkom. Na kontrolnom variante sa v roku
2015 dosiahla úroda 0,43 t.ha-1, o
predstavuje pokles o 73% v porovnaní
z rokom 2014. atelinotrávne miešanky
v roku 2015 dosiahli celkovo vyššiu pro-
dukciu sušiny o 8%, ako trávne miešanky.
Úrody miešaniek s plným výsevkom do-
siahli vyššie úrody (34 - 44%), ako mie-
šanky s polovi ným výsevkom. Vyrovnané
hodnoty úrod v roku 2015 (0,42 - 0,60 t.ha-

1) sa dosiahli v druhej kosbe. Výrazný per-
centuálny nárast úrod (87%) sa dosiahol
v prvej kosbe, kedy úhrny zrážok v jarných
mesiacoch  dosiahli úrove   z dlhodobého
priemeru (128 % - 168%). V druhej kosbe
boli atmosférické zrážky na úrovni dlho-
dobého priemeru (11% - 63%). To sa pre-
javilo aj na vplyve kosieb na celkovú pro-
dukciu sušiny s klesajúcou tendenciou
v smere: 1.kosba > 2.kosba. Celková
produkcia sušiny bola vyššia v roku 2014 o
26% v porovnaní s rokom 2015.
     Získané výsledky úrod a koncentrácie
biogénnych prvkov v rastlinnej hmote sme
vyhodnotili aj matematicko-štatistickou
metódou (multifaktorom) analýzou varian-
cie pri 95 % hladine preukaznosti (tab. 4,
5). Štatisticky preukazné rozdiely sme za-
znamenali v úrodách za sledované roky.
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Preukazne (P < 0,05) vyššiu úrodu (5,27
t.ha-1) sme dosiahli v roku 2014. Preukazné
rozdiely boli aj pri obsahoch prvkov
v rastlinnej hmote. Najvyšší (P < 0,05)
sme zaznamenali pri obsahu N (34,42 g.kg-

1) v roku 2014. Nepreukazný rozdiel v ro-
koch, bol len pri obsahu fosforu. Rozdiely
medzi kontrolou a ostatnými variantami sú
štatisticky preukazné. Rovnaký trend pre-
ukazne (P < 0,05) najvyššiu úrodu (5,83
t.ha-1) mal aj variant s atelinotrávnou
miešankou s plným výsevkom. Zistené
rozdiely medzi ostatnými variantmi nie sú
na hladine 95 % LSD testu štatisticky pre-
ukazné. Preukazne (P < 0,05) vyšší obsah
N (39,35 g.kg-1) sme zaznamenali na va-

riante s atelinotrávnou miešankou s pl-
ným výsevkom v porovnaní s kontrolou
a trávnou miešankou s polovi ným výsev-
kom. Preukazne najnižšiu (P < 0,05) hod-
notu sodíka sme zaznamenali na kontrol-
nom variante.

atelinotrávne porasty asto plnia okrem
produk ných (krmivo) i mimoproduk né
funkcie (ochrana pôd pred vodnou eróziou)
a v štátoch s vyspelým po nohospodárs-
tvom je snaha o o najdlhšie udržanie ve-
geta ného krytu pestovaním týchto plodín
a pod a niektorých odborníkov by pôda ne-
mala by  bez rastlinného krytu dlhšie ako
40 dní.

Tabu ka 1  Floristické zloženie porastov (%) v roku 2014
1. kosba 1.variant 2.variant 3.variant 4.variant 5.variant
TRÁVY 56 51 86 83
BÔBOVITÉ 38 44 8 10
OSTATNÉ BYLINY 10 6 5 6 7
PRÁZDNE MIESTA 90 - + - +
Arrhenatherium elatius + + 1 +
Agrostis stolonifera + + 13 11
Bromus erectus + - 2 +
Dactylis glomerata 1 + 1 1
Festuca arundinacea 14 12 + 1
Festuca ovina + + 16 16
Festuca rubra 15 10 18 18
Lolium perenne 16 15 22 19
Phleum pratense 10 14 + 1
Poa pratensis + + 12 16
Trisetum flavescens + + 1 +
Lotus corniculatus 1 2 4 2
Trifólium pratense 16 19 1 4
Trifólium repens 21 23 3 4
Achillea millefolium 2 + 1 + +
Campanula rapunculoides 1 + 3
Convolvulus arvensis - + -
Capsella bursa -pastoris + 1 2 +
Crepis biennis - + -
Echinochloa crus galli +
Elytrigia repens 2 2
Chenopodium album - + 1 +
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1. kosba 1.variant 2.variant 3.variant 4.variant 5.variant
Galium odoratum - 1 -
Leucanthenum vulgare (LAM) 1 + - -
Plantago lanceolata 1 2 1 1 +
Polygonum arviculare 2 - + 1 +
Ranunculus repens + + - +
Rumex acetosa 1 2 2 + 2
Tragopogon pratensis 2 +

2. kosba 1.variant 2.variant 3.variant 4.variant 5.variant
TRÁVY 7 27 35 83 71
BÔBOVITÉ 3 55 46 2 5
OSTATNÉ BYLINY 70 18 19 15 24
PRÁZDNE MIESTA 20 - - - -

Tabu ka 2  Floristické zloženie porastov (%) v roku 2015
1. kosba 1.variant 2.variant 3.variant 4.variant 5.variant
TRÁVY - 32 29 78 77
BÔBOVITÉ + 58 48 12 8
OSTATNÉ BYLINY 11 10 23 10 15
PRÁZDNE MIESTA 89 - - - -
Arrhenatherium elatius + 1 -
Agrostis stolonifera + + 15 12
Bromus erectus - - + 1
Dactylis glomerata + + 1 -
Festuca arundinacea 8 5 + 1
Festuca ovina + - 14 11
Festuca rubra 7 4 15 17
Lolium perenne 12 11 19 18
Phleum pratense 5 8 1 2
Poa pratensis + + 13 14
Trisetum flavescens - + + 1
Lotus corniculatus + 2 3 +
Trifólium pratense 11 27 29 5 3
Trifólium repens 31 17 4 5
Achillea millefolium + - - 1
Anthriscus sylvestris 1 2 + +
Campanula rapunculoides + 2 + - +
Convolvulus arvensis 1 - 1 +
Capsella bursa -pastoris 1 2 1 2 3
Crepis biennis



51

1. kosba 1.variant 2.variant 3.variant 4.variant 5.variant
Elytrigia repens 5
Chenopodium album - 1
Galium odoratum + 3 + 1
Leucanthenum vulgare (LAM) +
Plantago lanceolata 1 2 11 3 1
Polygonum arviculare + 1
Ranunculus repens 3 1 3
Rumex acetosa 2 1 + 2 1
Veronica chamaedrys 1 2 3 1 3

2. kosba 1.variant 2.variant 3.variant 4.variant 5.variant
TRÁVY 6 39 50 86 78
BÔBOVITÉ 2 36 24 2 6
OSTATNÉ BYLINY 77 25 26 12 16
PRÁZDNE MIESTA 15 - - - -

Tabu ka 3  Produkcia sušiny v kosbách v rokoch 2014  - 2015
1. kosba 2. kosbaRoky Variant t.ha-1 % t.ha-1 % t.ha-1

kontrola - - 1,61 - 1,61
TM 100 3,06 47 3,42 53 6,48
TM 50 2,30 47 2,58 53 4,88

TM 100 2,01 43 2,68 57 4,69
TM 50 2,21 44 2,83 56 5,04

2014

x 2,40 46 2,87 54 5,27
kontrola - - 0,43 - 0,43
TM 100 4,59 88 0,60 12 5,19
TM 50 2,49 85 0,43 15 2,92

TM 100 4,05 91 0,42 9 4,47
TM 50 2,47 83 0,49 17 2,96

2015

x 3,40 87 0,48 13 3,88

Tabu ka 4  Analýza variancie pre hodnotenie úrod, koncentrácie biogénnych prvkov za roky
2014 – 2015

Koncentrácia biogénnych prvkov (kg.ha-1)
Rok Úroda

(t.ha-1) N P K Na Ca Mg Ca/P K/(Ca+Mg)
2014 5,27 a 34,42 a 4,82 a 35,12 b 0,74 a 18,85 a 8,01 b 6,13 b 2,38 b
2015 3,47 b 29,43 b 4,67 a 42,29 a 0,55 b 15,89 b 6,68 a 6,89 a 3,81 a

Hd 0,05 0,383 1,777 0,147 1,486 0,015 0,911 0,924 0,473 0,341
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Tabu ka 5  Analýza variancie pre hodnotenie úrod, koncentrácie biogénnych prvkov za
varianty v rokoch  2014 – 2015

Koncentrácia biogénnych prvkov (kg.ha-1)
Variant Úroda

(t.ha-1) N P K Na Ca Mg Ca/P K/(Ca+Mg)
kontrola 1,02a 16,6a 2,20a 17,09a 0,31a 9,26a 4,99a 4,22a 1,23a
TM 100 5,83c 39,35c 5,46c 42,64b 0,74c 19,40b 8,85b 6,55b 3,47b
TM 50 3,90b 35,43c 5,37cb 45,00b 0,75c 20,43b 7,08ab 6,97b 3,29b

TM 100 4,58b 36,40c 5,62c 43,72b 0,70b 19,16b 7,89b 7,09b 3,72b
TM 50 4,01b 32,28bc 5,08b 42,59b 0,72bc 18,61b 7,92b 7,73b 3,77b

Hd 0,05 0,867 4,022 0,334 3,363 0,035 2,061 2,092 1,327 0,773

Po akovanie.
Príspevok bol spracovaný v aka podpore projektu APVV-0098-12 Analýza, modelovanie
a hodnotenie agroekosystémových služieb.

Možnosti pestovania medzirodových hybridov tráv v horskej oblasti

Ing. Iveta Ilavská, PhD.1, Ing. Mariana Jan ová, PhD.2, Ing. Norbert Brita ák, PhD.1,
Mgr. ubomír Hanzes, PhD.1, RNDr. Štefan Pollák2

1Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Liptovský
Hrádok
2Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

     Z energetického h adiska sú dôležitou
zložkou krmovinovej základne podhor-
ských a horských oblastí trávy s vyšším
obsahom vodorozpustných cukrov (VRC).
Ich nutri ná hodnota je porovnate ná s
hodnotou silážnej kukurice, pri om
pestovanie týchto tráv je v podmienkach
hôr úrodovo spo ahlivejšie a výhodné aj
z h adiska protierozívnej funkcie a pred-
plodinového efektu. Na tento ú el pes-
tovania sú vhodné druhy mätonoh mno-
hokvetý, mätonoh trváci (tetraploidný)
a niektoré medzirodové hybridy tráv
(MRH), ktoré reprezentujú vynikajúci ma-
teriál na výrobu siláží s vyšším obsahom
sušiny. Navyše sú pozitívne hodnotené aj
z produk ného h adiska.
     V horskej výrobnej oblasti, na podhorí
Nízkych Tatier, v chotári obce Liptovská
Tepli ka, v nadmorskej výške 960 m boli
založené pokusné plochy s dvomi odro-
dami MRH: Hostyn, Mahulena a dvomi

novoš achteniami: GR 14, GR 18. Odrody
Hostyn a GR 14 sú MRH lolioidného typu,
odrody Mahulena a GR 18 sú festukoid-
nými typmi MRH tráv.
     Výsevok MRH tráv predstavoval 35
kg.ha-1 (cca 12 MKS.ha-1). Pred sejbou sa
do pôdy zapravili minerálne hnojivá v dáv-
kach 60 kg N.ha-1, 30 kg P.ha-1 a 60 kg
K.ha-1. Po 1. kosbe sa aplikovala alšia
dávka N (60 kg.ha-1). V úžitkových rokoch
sa  dávky  P  a  K  upravovali  pod a  obsahu
týchto prvkov v pôde a nadzemnej fytoma-
se, dávka N predstavovala 120 kg.ha-1 a
bola delená (60 kg N.ha-1 na za iatku vege-
tácie a 60 kg N.ha-1 po 1. kosbe).

     Porasty sa v úžitkových rokoch využí-
vali 3 x kosbou, pri om 1. kosba sa usku-
to nila na za iatku klasenia trávneho dru-
hu, druhá kosba sa vykonala s odstupom 4-
5 týžd ov a tretia kosba za 7-8 týžd ov po
druhej (pod a stavu porastov).
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Zaznamenané výsledky

     Výsledná produkcia každej plodiny je
súhrnom mnohých inite ov (stanovištné
podmienky, po asie, odrodové zloženie a
i.), pri om dôležitým ukazovate om je stav
porastov. To platí aj pri krmovinách, preto
v tabu ke 1 uvádzame podiel odrôd v po-
rastoch. Z uvedenej tabu ky vyplýva, že
po as sledovaného obdobia boli porasty
zapojené, predovšetkým v prvom úžitko-

vom roku v prvej kosbe bola ich prezencia
nad 90%. V prvých dvoch kosbách sa viac
uplatnili lolioidné typy, o je dôsledkom
ich biologických vlastností. V druhom ú-
žitkovom roku klesol podiel lolioidných
typov a v porastoch sa za ali presadzova
festukoidné typy (výnimkou bola druhá
kosba, kde bol zaznamenaný vyšší podiel
lolioidov).

Tabu ka 1 Podiel siatych druhov v porastoch (%)
Odroda 2014 2015

1.kosba 2.kosba 3.kosba 1.kosba 2.kosba 3.kosba
Hostyn 95 95 76 74 80 70
Mahulena 93 81 80 75 73 92
GR 14 98 92 80 82 81 78
GR 18 90 72 82 83 69 90

     Stav porastov sa odrazil v produkcii
sušiny, pri om ale jej výška nekopírovala
presne podiel odrôd. Rozdiely možno pri-
písa  rozli nému druhovému zastúpeniu
nesiatych druhov. Zaujímavé je to, že v
prvej a v tretej kosbe v prvom úžitkovom
roku dosiahli vyššiu produkciu sušiny
festukoidné typy, o ovplyvnilo aj vyššiu
celkovú produkciu sušiny za rok (graf 1).
Toto zistenie je prekvapujúce, pretože ide
o odrody s pomalším vývojom a vyššou
vytrvalos ou, kde by sa o akávali vyššie

úrody až v druhom úžitkovom roku. To sa
potvrdilo, ke  sme aj v druhom úžitkovom
roku zaznamenali (s výnimkou druhej kos-
by) vyššiu produkciu sušiny týchto typov
MRH tráv. Druhý úžitkový rok bol charak-
terizovaný prudkým poklesom produkcie
sušiny, a to postupne pre odrody Hostyn,
Mahulena, GR 14 a GR 18 o 42,3%,
43,3%, 39,1% a 35,7%. Pod toto zníženie
sa podpísal predovšetkým výrazný deficit
zrážok.

Graf 1 Produkcia sušiny MRH tráv (t.ha-1)
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     Silážovate nos  krmovín je daná
pomerom koncentrácie VRC a koncentrá-
cie dusíkatých látok (NL). V tabu ke 2 sú
uvedené koeficienty silážovate nosti, pri-
om platí, že ím je hodnota vyššia, tým

lepšie je daná krmovina silážovate ná. Naj-
vyššími hodnotami tohto koeficientu sa,

predovšetkým v prvých kosbách, prezento-
vali prvé tri sledované odrody. Pri porov-
naní kosieb sme všeobecne najvyššie hod-
noty koeficientov silážovate nosti zazna-
menali v 1.kosbe, pri om hodnoty sa pos-
tupne po as vegeta ného obdobia znižo-
vali.

Tabu ka 2 Koeficienty silážovate nosti MRH tráv
Odroda 2014 2015

1.kosba 2.kosba 3.kosba 1.kosba 2.kosba 3.kosba
Hostyn 1,00 0,82 0,66 1,11 0,79 0,68
Mahulena 1,04 0,78 0,65 0,98 0,72 0,73
GR 14 1,00 0,79 0,52 0,96 0,76 0,74
GR 18 0,86 0,80 0,62 0,84 0,85 0,73

     Výživná hodnota siláží medzirodových
hybridov tráv korešponduje s obsahom ži-
vín a kvalitou zakonzervovanej hmoty. Vo
vyrobených silážach mali vyššie kon-
centrácie sledovaných parametrov siláže,
vyrobené z fytomasy MRH tráv v druhom
úžitkovom roku (tab. 3). Vyššie hodnoty
PDIN, PDIE a tiež PMPPDI sme zistili pri

odrode Hostyn. Vyššie hodnoty PDIN mali
siláže v 3. kosbách, oproti tomu sa siláže,
vyrobené v 1. kosbách, vyzna ovali vyš-
šími hodnotami NEL, NEV a ME. Všetky
sledované parametre výživnej hodnoty aj
potenciálnej produk nej ú innosti siláží
boli vyššie v druhom úžitkovom roku.

Tabu ka 3 Výživná hodnota zakonzervovanej fytomasy odrôd MRH tráv
Rok Kosba Odroda PDIN PDIE NEL NEV ME PMPNEL PMPPDI

g.kg-1sušiny MJ.kg-1sušiny kg FCM
Hostyn 68,51 66,24 5,64 5,50 9,54 1,80 1,37

1. Mahulena 64,47 61,57 5,59 5,46 9,46 1,79 1,29
GR 14 66,99 66,43 5,57 5,44 9,42 1,78 1,34
GR 18 64,63 63,42 5,60 5,47 9,48 1,79 1,29
Hostyn 61,52 65,23 5,56 5,42 9,42 1,78 1,23

2014 2. Mahulena 59,82 63,49 5,51 5,38 9,31 1,76 1,20
GR 14 64,74 65,91 5,58 5,44 9,44 1,78 1,29
GR 18 64,96 65,01 5,42 5,29 9,18 1,73 1,30
Hostyn 75,25 67,36 5,43 5,30 9,20 1,74 1,50

3. Mahulena 62,75 64,66 5,42 5,31 9,17 1,73 1,26
GR 14 64,94 65,50 5,41 5,29 9,15 1,73 1,30
GR 18 73,99 66,39 5,34 5,22 9,04 1,71 1,48
Hostyn 69,93 67,73 5,63 5,49 9,53 1,80 1,40

1. Mahulena 70,84 65,61 5,62 5,47 9,52 1,79 1,42
GR 14 74,45 67,02 5,60 5,45 9,50 1,79 1,49
GR 18 71,25 65,52 5,58 5,44 9,46 1,78 1,43
Hostyn 71,79 66,42 5,62 5,47 9,53 1,80 1,44

2015 2. Mahulena 71,19 67,77 5,62 5,46 9,54 1,79 1,42
GR 14 67,43 66,27 5,62 5,47 9,53 1,80 1,35
GR 18 70,42 67,42 5,60 5,44 9,50 1,79 1,41
Hostyn 75,71 67,93 5,65 5,50 9,58 1,81 1,51

3. Mahulena 70,66 66,34 5,60 5,54 9,64 1,82 1,41
GR 14 68,25 64,35 5,60 5,45 9,49 1,79 1,36
GR 18 69,27 63,76 5,59 5,44 9,47 1,78 1,39
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     Okrem výživnej hodnoty siláží je dôle-
žitým parametrom zaradenie vyrobených
siláží do akostných tried, ktoré sa vykonalo
na základe zmyslového posúdenia (pach,
farba, štruktúra a konzistencia) a zhodno-
tenia priebehu fermenta ného procesu. Si-
láže testovaných odrôd boli zatriedené do
výslednej akostnej triedy pod a pokynov
uvedených v prílohe . 7 výnosu Minis-

terstva pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky . 39/1/2002-100, ktorým sa mení
a dop a výnos . 1497/1/1997-100 o k m-
nych surovinách na výrobu k mnych zmesí
a  o  hospodárskych  krmivách.  Z  tabu ky 4
vyplýva, že vyrobené siláže mali ve mi
dobrú kvalitu, pri om lepšie hodnoty sa
dosiahli v druhom úžitkovom roku.

Tabu ka 4 Akostná trieda siláží
Odroda 2014 2015

1.kosba 2.kosba 3.kosba 1.kosba 2.kosba 3.kosba
Hostyn 1 2 1 1 1 1
Mahulena 2 2 1 1 1 1
GR 14 2 2 1 2 1 1
GR 18 2 2 1 2 1 1

     Záverom možno konštatova , že pesto-
vanie MRH tráv je výhodné nielen pre
vysokú úrodovú schopnos , ale aj z h a-
diska výroby kvalitného objemového krmi-
va. Navyše, MRH tráv sa pestujú podobne
ako hustosiate obilniny, majú teda na pôde

vysoký protierozívny ú inok, pri om pri
týchto trávach nie je zanedbate ná ani
úspora nákladov na každoro né zakladanie
porastov. V porovnaní s kukuricou vydržia
na ploche tri roky.

Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Opera ného programu Výskum a vývoj v rámci EÚ,
ITMS 26220220193 ,,Manuál pratotechniky pre raticovú zver a priaznivý stav životných podmienok
Tetrova hô neho vo vysokohorských oblastiach“ spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Obrázok 1 MRH GR 14
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Obrázok 2 MRH Hostyn

Európska územná spolupráca prezentovaná projektom Programu
cezhrani nej spolupráce Klímapark

RNDr. Alena Rogožníková

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov
a horského po nohospodárstva Banská Bystrica

     V súlade s lánkom 3 Nariadenia Rady
(ES) . 1083/2006, ktorým boli stanovené
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja (ERDF), Európskom
sociálnom fonde (ESF) a Kohéznom fonde
(KF) bola pomoc Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja poskytovaná do oblastí
podpory zameraných na rozvoj cezhra-
ni ných hospodárskych, sociálnych, en-
vironmentálnych iniciatív prostredníctvom
spolo ných stratégií udržate ného územ-
ného rozvoja, výmeny skúseností a poz-
natkov medzi regiónmi na príslušnej
miestnej úrovni. V priebehu rokov 2014-
2015 Samospráva obce Szigetmonostor
(HU) s Výskumným ústavom trávnych po-
rastov a horského po nohospodárstva Ná-
rodného po nohospodárskeho a potravi-
nárskeho  centra  v  Lužiankach  (SK),  so
Samosprávou obce Pócsmegyer (HU), s
Univerzitou Corvinus v Budapešti (HU) a s
Regionálnym environmentálnym centrom

pre východnú a strednú Európu v Szent-
endre (HU) spolo ne realizovala medziná-
rodný projekt HUSK1101/2.2.1/0158 Klí-
mapark [prezentácia jednotlivých part-
nerov formou filmového dokumentu je do-
stupná on line:
<https://www.youtube.com/watch?v=X-
HJ3iX9SDM>].
     Partnerské vz ahy cezhrani nej spolu-
práce sa formovali zásadami subsidiarity
s rovnomerným delením úloh, zodpoved-
nosti a aktivít tvorbou pružnej štruktúrnej
siete s dodržaním princípu jedného spo-
lo ného vedúceho partnera s rozvinutou
kategóriou alších 3 projektových part-
nerov z ma arskej strany (HU) a hlavného
cezhrani ného partnera zo slovenskej stra-
ny (NPPC, SK).
     Zámer projektu bol vypracovaný po as
vstupných fáz prípravného procesu, kedy
bolo potrebné na podporu medzinárodného
dokumentu „Žiados  o finan ný príspe-

https://www.youtube.com/watch?v=X-
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vok“ (ŽoFP) splni  v súlade s požiadav-
kami Programu HUSK ur ité formálne
kritériá spolupráce a špecifické pravidlá
opera ného programu ako sú napr. Spo-
lo ná príprava dokumentu na spolo ných
pracovných stretnutiach, spolo ná realizá-
cia, i spolufinancovanie. Zárove  bolo
potrebné dodrža alšie úrovne kritérií ako
je oprávnenos  zú astnených subjektov
a oprávnenos  ich územných regiónov a
sídiel, napr. výberom z navrhovaných o-
právnených území Programu HUSK roz-
prestierajúcich sa na ploche 61 509 km2 s
vyše 8 740 110 obyvate mi z konkrétnych
územných jednotiek úrovne NUTS III
(Obrázok 1). Z ma arskej strany išlo o ú-
zemné celky – župy: Gy r-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, He-
ves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Budapest a zo slovenskej
strany o samosprávne kraje: Bratislavský,
Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a
Košický. Legislatívni zástupcovia projek-
tových partnerov z oboch strán štátnej
hranice podporili návrh vypracovaného
projektového partnerstva podpisom doku-
mentu „Partnerská zmluva“ podloženú po-
vinnými prílohami jednotlivých požadova-
ných podporných dokumentov. Samotná
realizácia týchto vstupných krokov pre-
biehala od roku 2010 za koordinácie pora-
denských podujatí odborných prednášok
a prezentácií organizovaných manažérmi
Spolo ného technického sekretariátu v sú-
innosti s Rozvojovou agentúrou Ma ar-

skej republiky ako Riadiaceho orgánu Pro-
gramu HUSK. Dôsledná príprava spolo -
ného medzinárodného dokumentu ŽoFP
priniesla prípravnému manažmentu za-
dos inenie formou pozitívnych výsled-
kov pri jednotlivých úrovniach postupného
bodového hodnotenia kvality návrhu na
projekt. Na prvej úrovni hodnotenia kvality
bol hodnotený súlad zamerania návrhu na
projekt s rozvojovými stratégiami, na dru-
hej úrovni bolo hodnotenie zamerané na
relevantnos  zámeru, na tretej bol zhodno-
covaný prínos v oblasti starostlivosti o prí-
rodné prostredie a inovatívnos  projektu
v rámci územného rozvoja a na závere nej

štvrtej úrovni bolo hodnotené samotné
partnerstvo a udržate nos  projektového
zámeru. Zna ný podiel v komplexnom
hodnotení návrhu na realizáciu projektu
a na samotné schválenie dokumentu „Do-
ta nej zmluvy“ malo vypracovanie komu-
nika ného plánu s využitím komunika -
ných nástrojov opera ného programu, ako
aj samotný stupe  uskuto nite nosti, vy-
tvorenie cezhrani ného manažmentu, súlad
predpokladaného finan ného rozpo tu jed-
notlivých partnerov, plán spolo ných akti-
vít a podpora zlepšenia rovnováhy hori-
zontálnych princípov. Tieto princípy sú
v rámci EÚ rešpektované všetkými len-
skými štátmi v oblasti zabezpe enia rov-
nakých príležitostí pre ženy; zoh adnenia
potrieb znevýhodnených osôb, osôb so
zmenenými schopnos ami a etnických
menšín; posilnenia starostlivosti a ochrany
prírodného a životného prostredia za ú e-
lom podpory udržate ného rozvoja.
     Výsledkom podpory územnej spoluprá-
ce ako sú asti kohéznej politiky Európskej
únie (EÚ) je v sú asnosti naplnenie pro-
jektových zámerov a špecifických cie ov
Programu cezhrani nej spolupráce Ma-

arská republika-Slovenská republika
2007-2013. Implementácia cezhrani nej
spolupráce podporila na oboch stranách:
ochranu a prevenciu prírodných a techno-
logických rizík v chránenej vodoochrannej
oblasti – spolo né hodnotenie štruktúry
nadzemnej fytomasy; podporu prepojenia
mestských a vidieckych cezhrani ných
oblastí; zníženie izolovanosti zlepšením
prístupu k dopravným, informa ným a
komunika ným sie am a službám, ako aj
prezentácia vlastností bezhrani ných zlo-
žiek prírodného prostredia (voda, ovzdu-
šie); novovytvorené cezhrani né partnerské
vz ahy s externými a dobrovo nými spo-
lupracovníkmi projektu, vzájomné zvýše-
nie úrovne environmentálneho povedomia
a prezentácia vzdelávacích metód; vytvore-
nie ekologickej koncepcie územného roz-
voja; spolo ný vývin tvorby metodiky CO2
a jej aplikovanie pre meranie obsahu CO2 v
ovzduší; tvorbu spolo ných vzdelávacích
sietí v oblasti ekologického a nízkouhlíko-
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vého hospodárenia pre rôzne kategórie
cie ových skupín; agrochemické analýzy
pôd a stanovenie obsahu pôdneho orga-
nického uhlíka, zabezpe enie informa no-
komunika ného zariadenia pre poradenské
návštevné centrá s bezbariérovým vstu-
pom; rozvoj infraštruktúry technických
prístrojov a pomocných zariadení pre opti-
malizáciu spracovate skej technológie pri
zhodnocovaní obnovite ných zdrojov ener-
gie a inak nevyužitej sekundárnej produk-
cie fytomasy. Zložky životného prostredia
boli analyzované v agrochemickom labora-
tóriu VÚTPHP Banská Bystrica, v ktorom
sa v rámci riešenia projektu významne
prispelo k zabezpe eniu vývoja infraštruk-
túry analytických prístrojov a zariadení.
Výsledky závere nej fázy medzinárodnej
spolupráce o územnom rozvoji s poten-
ciálom ekologickej koncepcie sú prezen-
tované výstupným filmom [prezentácia je
dostupná on line:
<https://www.youtube.com/watch?v=8WU
mS5moH-k>].
     Opatrenia projektu boli orientované aj
pod a sociálno-ekonomických potrieb jed-
notlivých partnerov a navrhované techno-
lógie obhospodarovania boli modifikované
a realizované pod a limitov stup a ochrany
daného prírodného prostredia. Prínos k
zlepšeniu týchto podmienok zabezpe ilo
pridanú hodnotu cezhrani nej spolupráce.
K naplneniu opatrení projektu u vedúceho
partnera /Samospráva obce Szigetmonos-
tor/ bola podporená napr. ekologická do-
prava – mikrobus na elektrický pohon a
energetická sebesta nos  zabezpe ením
prevádzky budovy Klimatického centra
pomocou fotovoltaických panelov na
streche budovy, environmentálne vzdelá-

vanie bolo podporené vytvorením náu -
ného chodníka v ochrannom pás-
me biotopu mokrade, i aktívna krajino-
tvorba bola podporená pôdoochranným
opatrením – zales ovaním pobrežného
územia pôvodnými druhmi lužného lesa,
zatráv ovaním porastu na novovytvorenej
povod ovej hrádzi a vytvorením modelo-
vých parciel trávneho porastu na zhod-
notenie schopnosti pôd pre sequestráciu
uhlíka. Podpora územného rozvoja v ob-
lasti cestovného ruchu tvorila pridanú
hodnotu nielen v Samospráve obce Sziget-
monostor, ale aj v Samospráve obce Pócs-
megyer. Tu mal projektový partner záujem
okrem možnosti organizovania vzdelá-
vacích aktivít ponúknu  aj využitie špor-
tových a rekrea ných priestorov vytvo-
rených revitalizáciou prírodného jazera
a zatrávnením jeho okolia, pri om boli
rozšírené aj možnosti regionálnych pra-
covných príležitostí. Zabezpe enie prida-
nej hodnoty u projektových partnerov Uni-
verzity Corvinus v Budapešti, Regionálne-
ho environmentálneho centra pre východnú
a strednú Európu a nás NPPC-VÚTPHP
ako cezhrani ného partnera spo ívalo
v preh bení zámerov do alšej možnej pro-
jektovej spolupráce a vzájomných part-
nerských vz ahov pri implementácii odbor-
ných, vzdelávacích, výskumných a mana-
žérskych poznatkov do praxe na medziná-
rodnej úrovni s orientáciou na starostlivos
o zložky prírodného prostredia, na zmier-
nenie klimatickej zmeny, na pôdoochranné
technológie obhospodarovania trvalých
trávnych porastov a vidieckeho prostredia
udržate ným územným rozvojom na oboch
stranách cezhrani nej spolupráce.

https://www.youtube.com/watch?v=8WU
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Obrázok 1 Schematické znázornenie realizovaných vzdelávacích aktivít na pozadí mapového
výrezu oprávnených území Programu cezhrani nej spolupráce HUSK s vyzna ením
konferencií a odborných seminárov (s ur ením konkrétnej cie ovej skupiny), zameraných
na ekologické po nohospodárstvo, na rozvoj ochrany a starostlivosti o prírodné prostredie

Obsah tohto príspevku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie“.

Po akovanie
Tento príspevok bol spracovaný v aka podpore Programu cezhrani nej spolupráce Ma arská
republika - Slovenská republika 2007-2013 v rámci EÚ: HUSK/1101/2.2.1/0158 Klímapark,
spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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